
Bem-vindo ao tópico sobre o estoque físico.



Neste tópico, vamos percorrer as etapas do processo de contagem de estoque.



Suponha que:

Sua empresa necessita de uma contagem precisa do estoque físico nos depósitos da empresa.

A empresa utiliza o estoque permanente, que rastreia o recebimento e a utilização do estoque e calcula
a quantidade disponível.

A empresa quer realizar uma contagem física anual do estoque para fins financeiros e fiscais, por isso
foram configuradas contagens periódicas ligadas a recomendações do inventário rotativo.

Se a contagem física revelar discrepâncias em relação à quantidade registrada no sistema, a diferença
de quantidade será lançada.



A contagem de estoque é uma atividade recorrente em todos os negócios baseados em itens. É crucial
para a administração de estoques que a disponibilidade real de itens corresponda às quantidades
gravadas no sistema.

Você pode configurar ciclos do inventário com recomendações para contagens periódicas para que
sejam acionados anualmente, mensalmente, semanalmente ou até mesmo diariamente.



A primeira etapa da administração de estoques físicos é configurar os inventários rotativos.

Inventário rotativo é o processo de contagem de itens do estoque ao longo do ano com base em uma
programação para que os itens sejam contados pelo menos uma vez por ano. Normalmente, o foco
principal são os itens movidos com maior frequência, com menos atenção sendo dispensada a itens
movidos com menor frequência.

Primeiro, você configura os inventários rotativos necessários. Você pode definir ciclos para diferentes
intervalos.

Depois, configure a determinação do inventário rotativo para obter recomendações.

Você pode definir os inventários rotativos de seu estoque por grupo de itens ou, se estiver utilizando a
administração por posições no depósito, por sub níveis do depósito.

Após definir essas configurações, você pode ir para a definição do inventário rotativo do estoque para
configurar alertas para os grupos de itens ou sub níveis do depósito que necessitam de contagem.

Quando receber o alerta, você poderá escolher com quais itens recomendados deseja contar.



Depois que os itens são selecionados, você pode congelá-los para contagem. O congelamento de um
item garante que o item no depósito ou posição selecionada fique bloqueado para qualquer transação
comercial de estoque até que o item seja contado e os lançamentos relevantes sejam efetuados.

Quando o documento do inventário estiver pronto, imprima uma folha de contas para os contadores do
inventário preencherem. Você pode optar por incluir ou excluir a exibição das quantidades registradas
no sistema.

Durante a contagem, você utiliza um documento centralizado de contagem de estoque para registrar e
administrar o processo de contagem de estoque.

O último passo é lançar as eventuais diferenças de quantidade encontradas pelos contadores do
inventário. A partir do documento de contagem de estoque, você pode copiar as diferenças para um
documento de lançamento de estoque.



Vários contadores do inventário efetuar a contagem do estoque na mesma área.

Por exemplo, dois empregados podem contar o estoque dos itens em uma seção de um depósito.

Após a contagem, cada um insere seus resultados.

Você pode comparar os resultados dos dois contadores do inventário.



O Relatório de transações de contagem de estoque permite que você visualize os resultados das
contagens de estoque com detalhes dos itens contados, onde e quando eles foram contados, se foram
notadas discrepâncias e seu foram efetuados lançamentos de correção. A partir desse relatório, você
pode acessar diretamente os documentos de contagem de estoque e os documentos de lançamento de
estoque por meio de um link.

Um relatório de recomendação de contagem de estoque e dashboard de avaliação de riscos auxilia na
análise dos riscos para contagem de estoque por depósito. A avaliação de riscos é definida por item por
depósito utilizando um número de parâmetros pré-definidos como o "dia da última contagem de
estoque", "volume da transação" ou "valor do item", por exemplo.

Além disso, todos os documentos de contagem de estoque podem ser visualizados na lista Itens em
aberto, juntamente com os documentos de vendas, compra e movimento de mercadorias do estoque.

As informações desses relatórios dão suporte a uma contagem dinâmica e transparente e ao processo de
lançamento de estoque.

Você pode analisar efetivamente as quantidades e diferenças enquanto a contagem de estoque estiver
sendo realizada e após ter sido concluída e, além disso, comparar as diferenças dois contadores do
inventário.



A contagem de estoque é efetuada periodicamente em todos os negócios baseados em itens para
equiparar a contagem física real às quantidades gravadas no sistema.

Você pode configurar ciclos do inventário com recomendações para contagens periódicas para que
sejam acionados anualmente, mensalmente, semanalmente ou até mesmo diariamente.

Os inventários rotativos podem ser vinculados a depósitos, subníveis de depósitos, posições no
depósito, grupos de itens ou itens.

Os alertas lhe avisam sobre os itens que devem passar pela contagem de estoque.

O documento de contagem de estoque coordena a contagem realizada por vários contadores do
inventário, registra os resultados, administra o processo e permite que você copie eventuais diferenças
para os documentos de lançamento de estoque.



Você concluiu o tópico sobre o estoque físico. Obrigado pela participação.


