
Itens e depósitos – Soluções

Unidade:     Estoque
Tópico:   Números de série e lotes

Ao concluir este exercício, você estará apto a:

Criar um item administrado em lotes

Criar lotes de itens recebidos no estoque

Criar um item administrado por números de série

Criar automaticamente números de série de acordo
com um padrão

Vender e entregar itens administrados por número
de série e lote

Executar o relatório de transação de números de
série

Neste exercício, você cria itens administrados por
números de série e lotes.  Você recebe os itens no estoque.
Depois, você vende os dois itens e os entrega ao cliente.
Mais tarde, você executa o relatório de transação de
números de série para ver as transações dos seus itens com
número de série criados recentemente.

3-1  Crie um item administrado em lotes.

3-1-1 Abra a janela de dados do cadastro do item.

Selecione Estoque  Dados do cadastro do item
Selecione o ícone Adicionar na barra de menu.

Nome do campo ou tipo de
dados

Valores

Nº item DPC44

Descrição do item Cartucho de impressora,
tinta preta



Preço por unidade (lista de
preços base)

10

Administrar item por Lotes

Método de administração Em todas as transações

Selecione Adicionar.

3-2  Crie um item administrado por números de série.

3-2-1 Insira as seguintes informações para o novo item.

Nome do campo ou tipo de
dados

Valores

Nº item K2000
Descrição do item  Laptop

Preço por unidade (lista de
preços base)

700

Administrar item por Número de série

Método de administração Em todas as transações

Selecione Adicionar.

3-3  Receba no estoque a entrega do fornecedor dos itens com número de série e
administrados por lote.

3-3-1 Crie um recebimento de mercadorias para receber os dois itens.

Selecione Compras – C/P  Recebimento de mercadorias

Nome do campo ou tipo de
dados

Valores

Fornecedor V1010

Nº item K2000

Quantidade 5

Nº item DPC44

Quantidade 150

Abra o menu de contexto clicando com o botão direito do mouse na
quantidade do primeiro item. Selecione Números de série/lote.

A janela Número de Série – Configuração é aberta.
 Selecione Criação automática.



Selecione o botão Procurar <…> para o campo Número de série.

Insira as informações abaixo:

Nome do campo ou tipo de
dados

Valores

Cadeia K2-
Tipo Cadeia

Operação Sem oper.

Cadeia 000001

Tipo Número

Operação Aumento

Selecione OK.

Na janela Criação automática de nºs de série, insira essas informações
adicionais.

Nome do campo ou tipo de
dados

Valores

Data de fabricação <2 semanas atrás>

Número do lote 10

Início da garantia do fabricante <hoje>

Fim da garantia do fabricante <ano a partir de hoje>

Selecione Criar.

Você verá os números de série criados recentemente listados na janela
Números de série – Configuração.

Selecione Atualizar e OK.

Você voltou para a janela principal Recebimento de mercadorias.
Agora é o momento de inserir informações de lote para a segunda
linha.

Abra o menu de contexto clicando com o botão direito do mouse na
quantidade de item da segunda linha. Selecione Números de série/lote.

A janela Lotes – Configuração é exibida.



Adicione dois campos à seção de lotes criados do relatório.
Selecione Configurações do formulário.
Adicione campos da seção Lotes criados.
Selecione o botão de opções para Lotes criados, e selecione OK.

Adicione os seguintes campos:

Nome do campo ou tipo de
dados

Valores

Atributo do lote 1 Campo de seleção Visível

Data de validade Campo de seleção Visível

Selecione OK.
Na seção Lotes criados da janela Configuração de lotes, insira os
seguintes detalhes:

Nome do campo ou tipo de
dados

Valores

Lote 103

Quantidade 50

Atributo do lote 1 Malásia

Data de validade Seis meses a partir de hoje

Lote 104

Quantidade 50

Atributo do lote 1 Porto Rico

Data de validade 10 meses a partir de hoje

Lote 105

Quantidade 50

Atributo do lote 1 Malásia

Data de validade 18 meses a partir de hoje
Selecione Atualizar e OK.

Grave o recebimento de mercadorias selecionando Adicionar.
Número do recebimento de mercadorias:
________________________
Confirme a mensagem do sistema. Selecione Sim.



3-4  Um cliente quer solicitar 2 de cada um destes itens.

3-4-1 Crie um pedido de venda

Selecione Vendas – C/R  Pedido de venda.

Nome do campo ou tipo de
dados

Valores

Cliente C30000

Data de entrega <Data de hoje>
Nº item K2000

Quantidade 1

Nº item DPC44

Quantidade 10

Selecione Adicionar.
 N° do pedido de venda: _____________________________

3-4-2 Crie uma entrega para o pedido de venda.

Abra seu pedido de venda. Selecione Copiar em  Entrega
Selecione o número de série para seu primeiro item  Abra o menu de
contexto e selecione Nºs de série/lote.
Selecione um dos números de série exibidos destacando uma linha na
seção Números de série disponíveis e utilizando o botão de seta (no
meio) para mover a seleção para a seção Números de série
selecionados.
Selecione Atualizar e OK.

Selecione um lote para seu segundo item. Abra o menu de contexto e
selecione Nºs de série/lote.
Selecione Seleção automática para que o sistema selecione
automaticamente o primeiro lote.
Selecione Atualizar e OK.

Adicione a entrega.
Número da remessa: _______________________________
Selecione Sim para confirmar a mensagem do sistema.

3-4-3 Execute o relatório de transação de números de série.

Selecione Estoque  Relatórios do inventário  Relatório de
transações de número de série.



Nome do campo ou tipo de
dados

Valores

Nº item inicial K2000

Selecione OK.

A janela Relatório de transações de número de série é aberta.
Se houver mais de uma linha, clique no número da linha com o
número de série que você forneceu.

Quais transações estão listadas?
______________________________________________________


