
Fundamentos – Exercícios

Unidade:     Estoque
Tópico:   Estoque físico

Ao concluir este exercício, você estará apto a:

Configurar um ciclo do inventário e inventários rotativos

Registrar uma contagem de estoque

Lançar estoques adicionais para itens com número de série

Executar o relatório de transações de contagem de estoque

Neste exercício, você cria um ciclo anual do inventário e
determinação de inventário rotativo para um grupo de itens no
depósito 01.

Após receber um alerta, você registra uma contagem do estoque
feita por dois contadores e registra os resultados. Você compara
resultados e lança algum estoque adicional encontrado pelos
contadores.  Você atribui um número de série à unidade adicional
encontrada.

Depois disso, você executa o relatório de transações de contagem
de estoque, visualiza os resultados e o lançamento contábil
manual para o lançamento de estoque.

4-1 Configure um ciclo do inventário.

4-1-1 Configure um ciclo do inventário anual para os itens selecionados.

Insira os valores abaixo:

Nome do campo ou tipo de
dados

Valores

Código do ciclo Inventário anual

Frequência Anual

Aceite a data de hoje como a data proposta.

4-1-2 Configure a determinação de inventário rotativo para o depósito 01 para as
impressoras do Rainbow e crie um alerta para o inventário rotativo.



4-2 Realize uma contagem de estoque e lance as diferenças.

4-2-2 Você recebe um alerta em sua caixa de entrada informando que é necessário
contar o estoque. Selecione o item A00006 para contagem.

4-2-3 Configure os parâmetros para a contagem de estoque. Você necessita de ajuda
para contar as impressoras.  Adicione Fred Buyer como o segundo contador.
Deixe o documento de contagem de estoque aberto para realizar a próxima
etapa.

4-2-4 Congele o item a ser contado e grave o documento de contagem de estoque.

4-2-5 Visualize o documento de contagem de estoque.

Utilize os seguintes critérios de seleção:

Nome do campo ou tipo de
dados

Valores

Opções para a lista impressa de
itens

Mostrar quantidade no depósito na
data de contagem

Selecione as contagens de
estoque que deseja imprimir

Ambos

Selecione OK.

Percorra o documento.

Qual é a quantidade atual registrada como em estoque para este item?

_____________________________

Por que você gostaria de ocultar a quantidade do estoque?

___________________________________________________________

4-2-6 A contagem é efetuada.  Você descobre que existem duas impressoras a mais
no depósito do que consta nos relatórios do depósito. Fred Buyer descobre que
há uma impressora a mais.

Insira os resultados da contagem.

Nome do campo ou tipo de
dados

Valores

Campo de contagem do
contador 1

Número em estoque + 2

Campo de contagem do
contador 2

Número em estoque + 1



4-2-7 Compare e resolva os resultados dos dois contadores do inventário.

Quando os dois contadores inserem resultados diferentes, a linha fica
destacada em vermelho até que o resultado seja resolvido.  Digamos que você
e Fred recontaram a quantidade de itens e decidiram que a contagem de Fred
está correta.

4-2-8 Lance as diferenças no estoque.

Tendo em vista que o item A00006 é controlado por números de série em
todas as transações, você precisa atribuir um número de série a ele.
Insira um número de série que fique após o último número de série constante
da lista. (Por exemplo, se o último número de série for A6-000352, insira A6-
000353 no campo Número de série.)

4-3 Visualize os resultados pelo Relatório de transações de contagem de estoque.

Selecione Contagem de estoque em aberto e fechado nos critérios de seleção
e execute o relatório.

Quais informações estão disponíveis neste relatório?

________________________________________________________

________________________________________________________

Como você pode visualizar lançamentos contábeis associados ao documento
de lançamento de estoque?

_________________________________________________________


