
Itens e depósitos – Soluções

Unidade:     Estoque
Tópico:   Movimento de mercadorias

Ao concluir este exercício, você estará apto a:

Criar uma entrada de mercadorias em um depósito

Transferir itens entre depósitos

Criar uma saída de mercadorias de um depósito

Executar o relatório Inventário no depósito

Neste exercício, você cria um novo depósito regional para
sua empresa.  Depois, prossegue para receber itens no
depósito, transferir itens entre depósitos e enviar itens do
depósito.  Em seguida, executa o relatório Inventário no
depósito para ver a situação do estoque.

2-1 Crie uma movimento de mercadorias para o novo depósito que você criou no
tópico anterior.  (Caso não tenha criado um novo depósito, utilize outro
depósito de sua preferência.)

2-1-1 Você tem 10 unidades do item C00008, que foi renovado. Crie uma
entrada de mercadorias para recebê-las no novo depósito.

Selecione Estoque  Transações do estoque  Entrada de
mercadorias

Observação: se o campo do depósito não for exibido, utilize
Configurações do formulário para adicioná-lo ao documento.  Um
depósito padrão pode ser definido em Configurações do formulário,
assim, a outra opção é restaurar as configurações padrão.

Nome do campo ou tipo de
dados

Valores

Nº item C00008



Quantidade 10

Dep. 06

Número da entrada de mercadorias: ______________
Selecione Adicionar.
Confirme a mensagem do sistema.

2-1-2 Você precisa mover 5 unidades do item C00008 do depósito 06 para o
depósito 05 (o depósito administrado por posições). Utilize a transação
Transferência do estoque para mover esses itens.

Estoque  Transações do estoque  Transferência do estoque

Nome do campo ou tipo de
dados

Valores

Do depósito 06

Nº item C00008

Para o depósito 05

Quantidade 5

Posição no depósito 05-A4-S1-L1

Para inserir uma posição no depósito, selecione a seta de link
alaranjada do campo Posição no depósito. Na janela aberta, uma
posição padrão no depósito é exibida no campo Posição no depósito.
Elimine a posição no depósito e selecione a posição correta a na lista.

Caso nenhuma posição no depósito seja exibida, selecione a posição
na lista e selecione a combinação de teclas CTRL + B no campo
Quantidade para inserir a quantidade para transferir automaticamente.

Você também pode inserir o valor 5 manualmente.

Para verificar a quantidade atualmente disponível no depósito 06,
coloque o cursor no campo Para o depósito e pressione Ctrl+Tab.

Número da transferência de estoque: ____________
Selecione Adicionar.

2-1-3 Quanto estoque está atualmente armazenado no novo depósito?

Estoque  Relatórios do inventário  Inventário no relatório do
depósito.
Selecione a ficha de registro Por depósito.
Insira o depósito 06.
Selecione OK.

Quais itens e quantidades são exibidos no estoque desse depósito?

_______________________________________________________



2-1-4 Acontece uma inundação no depósito 06 e 2 unidades de C00008
ficam tão danificadas que você precisará sucateá-las.  Lance uma saída
de mercadorias do depósito para esse item.

   Selecione Estoque  Transações do estoque Saída de mercadorias

Nome do campo ou tipo de
dados

Valores

Nº item C00008

Quantidade 2

Dep. 06

Observações Unidades danificadas
sucateadas

Número da saída de mercadorias: ___________
Selecione Adicionar.
Confirme a mensagem do sistema para gravar a saída de mercadorias.

2-1-5 Verifique a situação atual do estoque para o item C00008 nos
depósitos 05 e 06.

Selecione Estoque  Relatórios do estoque  Inventário no
relatório do depósito.
Desmarque todos os depósitos, exceto 05 e 06.




