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INSTRUÇÕES INICIAIS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OPERAÇÕES NOS ESTOQUES
Cadastro de produtos.
Consulta movimentos dos produtos.
Consulta geral do produto.
Consulta pedidos por produto.
Consulta distribuição dos produtos.
Entradas diversas de mercadorias no estoque.
Saidas diversas do estoque.
Entradas com Nota Fiscal de compra.
Saidas por Nota Fiscal de venda.
Relatorios referentes aos estoques.

Manutenção do cadastro de produtos
Consultas e alterações no cadastro de produtos
Para proceder a alterações proceda da seguinte forma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Informe o número do produto a ser consultado ou alterado;
Selecione como operação "consultar"
Clicar em Processar dados
No retorno da pagina serão mostrados os dados do produto.
Descrição - Campo de 60 caracteres para descrever o produto;
Local de guarda - campo de ate 6 caracteres indicando a localização do produto no almoxarifado;
Unidade de compra/venda - Campo com ate 3 caracteres indicando a unidade de medida, por exemplo: KG, UM, UMA,
etc;
Estoque minimo - número de unidades minimas a serem mantidas em estoque;
Para - número de semanas atendidas pelo estoque minimo;
Tempo para reposição do estoque - número de semanas entre o pedido e a entrega da mercadoria pelos fornecedores;
Produto com controle por validade por data - Indicar S / N sendo que a versao atual ainda não processa o controle de
validade por data, com a finalidade de simplificar os lançamentos de entrada de mercadorias;
Percentual de lucro previsto para o produto - Dado somente para planejamento e comparação com o lucro real, visto
que o preco de venda sera informado posteriormente e pode ser alterado pelo usuario;
Preco de venda do produto - informar o preco a ser cobrado por unidade vendida;
Lucro bruto em percentual - este valor sera calculado em função das operações reais de compra e venda;
Preco de compra do produto - este valor sera obtido pela media das compras realmente entregues;
Data da ultima entrada de mercadoria - esta data se refere a ultima entrada por compra;
Código auxiliar de classificação - campo com ate 4 algarismos para uso interno do usuario;
Grau de importancia - usar a classificação A B C para identificar produtos mais importantes dos menos importantes;
Produto com substituição tributaria - indicar S N;
Aliquota especial - indicar S N, caso seja N a aliquota sera aquela informada no cadastro da empresa;
Percentual de ICMS para o produto - informe sempre que o produto tiver uma aliquota diferente do padrão;
Proceda as alterações , altere a operação para "Alterar" e clique em Processar.

Inclusões de produtos
Para proceder a inclusões de produtos proceda da seguinte forma:
1. Informe o número do produto a ser incluido e todos os demais dados acima descritos e em seguida clique em
Processar;
2. Quaisquer erros nos dados impede a inclusao do produto e sera enviada mensagem informando o erro detetado.
Proceda a sua correção e reenvie os dados clicando em Processar;

Exclusão de produtos
Para excluir o produto proceda como uma "Consulta" e em seguida selecione "Exclusao" e clicar em enviar dados.
A exclusão de um produto só pode ser feita se o mesmo nao tiver estoque e nem movimentos nas ultimas 26 semanas;

Consulta de produtos - geral
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Informe o número do produto a ser consultado;
Clicar em Processar;
No retorno da pagina serão mostrados os dados do produto;
Para consultar o produto seguinte limpe o campo de produto e clique em Processar;

Consulta movimentos de produtos
1. Informe o número do produto a ser consultado, a data inicial no formato dd-mm-aa e o código do tipo de movimento
desejado, sendo que o padrão corresponde a "T";
2. Clicar em Processar;
3. No retorno da pagina serão mostrados os movimentos do produto (20), e a indicação se existem mais movimentos (S
ou N);
4. Se existirem mais movimentos (S) clicar em Processar para que eles sejam mostrados;
5. Para consultar o produto seguinte limpe o campo de produto e clique em Processar;

Consulta pedidos de compra aos fornecedores
1. Informe o número do produto a ser consultado;
2. Clicar em Processar;
3. No retorno da pagina serão mostrados os pedidos pendentes do produto (20), e a indicação se existem mais pedidos (S
ou N);
4. Se existirem mais pedidos (S) clicar em Processar para que eles sejam mostrados;
5. Para consultar o produto seguinte limpe o campo de produto e clique em Processar;

Consulta distribuição do estoque pelos almoxarifados
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Informe o número do produto a ser consultado;
Clicar em Processar;
No retorno da pagina serão mostrados os estoques do produto em ate 20 almoxarifados;
Se existirem mais almoxarifados (S) clicar em Processar para que eles sejam mostrados;
Para consultar o produto seguinte limpe o campo de produto e clique em Processar;
Esta versao só esta operando com um (01) almoxarifado;

Consulta estoque por data de validade
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Informe o número do produto a ser consultado;
Clicar em Processar;
No retorno da pagina serão mostrados os estoques do produto para ate 20 datas;
Se existirem mais datas (S) clicar em Processar para que elas sejam mostrados;
Para consultar o produto seguinte limpe o campo de produto e clique em Processar;
Esta versao não esta operando com data de validade para as entradas no estoque;

Analisa vendas por produto
1. Informe o número do produto a ser consultado;
2. Clicar em Processar;
3. No retorno da pagina serão mostrados os estoques do produto, as vendas medias nas ultimas 26 semanas, as vendas
projetadas para as proximas semanas, a duração do estoque considerendo os pedidos ja feitos e a duração sem
considerar os pedidos pendentes de entrega;
4. Para consultar o produto seguinte limpe o campo de produto e clique em Processar;

Entradas diversas de mercadoria por voucher
Dados do voucher de entrada de material
Número do documento de entrada - Para este documento utiliza-se o tipo "VO" - Voucher;
Data do movimento - O sistema preenche com a data de referencia constante no arquivo da empresa;
Número de itens requisitados - Informar o número de itens;
Total das quantidades - Informe a soma das quantidades;
Valor total das mercadorias - O valor de cada entrada sera pelo preco de custo do material com todos os acrescimos e
descontos ja considerados, de modo que o preco de custo das mercadorias esteja corretamente calculado;
6. Valor do IPI - sem uso no sistema mas deve ser informado para constar nos relatorios de compras;
7. Clicar em processar - se houver algum erro no preenchimento a pagina retorna com a explicação do erro, caso
contrario apresenta a pagina para informar os detalhes do voucher.
1.
2.
3.
4.
5.
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Entradas diversas por voucher - itens do voucher
Itens do voucher de entrada de material
1. Código do produto - ate 24 entradas por nota. Se o produto não existe devera ser implantado;
2. Unidade de medida - Informar a unidade. Se houver divergencia entre a unidade informada e a constante no cadastro o
sistema coloca "X". Se deixar em branco o sistema utiliza a unidade correspondente ao produto;
3. Quantidade - Informar a quantidade e não pode ser zero "Z".
4. Preco unitario - Informar o preco de custo com todos os acrescimos e descontos;
5. Valor - Informe o valor da entrada calculada pela multiplicação da quantidade pelo preco unitario. Se o valor
informado difere do calculado o sistema coloca "X". Se deixar em branco o sistema faz a operacão;
6. Apos lançar todos os itens do voucher clicar em Processar;
7. Se houver erro no preenchimento a pagina retorna com a indicação dos erros. Faca as correções e clique em Processar;
8. Apos o processamento o sistema apresenta a pagina inicial para novo voucher;

Saidas diversas de mercadoria por voucher
Dados da saida de material
Número do documento de saida - Para este documento utiliza-se o tipo "VO" - Voucher;
Data do movimento - O sistema preenche com a data de referencia constante no arquivo da empresa;
Número de itens - Informar o número de itens;
Total das quantidades - Informe a soma das quantidades;
Valor total das mercadorias - O valor de cada saida sera pelo preco de custo do material com todos os acrescimos e
descontos ja considerados, de modo que o preco de custo das mercadorias esteja corretamente calculado;
6. Clicar em processar - se houver algum erro no preenchimento a pagina retorna com a explicação do erro, caso
contrario apresenta a pagina para informar os detalhes do voucher.
1.
2.
3.
4.
5.

Saidas diversas por voucher - itens do voucher
Itens do voucher de saida de material
1. Código do produto - ate 24 entradas por nota. Se o produto não existe o sistema coloca um "X" ao lado do código;
2. Unidade de medida - Informar a unidade. Se houver divergencia entre a unidade informada e a constante no cadastro o
sistema coloca "X". Se deixar em branco o sistema utiliza a unidade correspondente ao produto;
3. Quantidade - Informar a quantidade e não pode ser zero "Z".
4. Preco unitario - Informar o preco de custo com todos os acrescimos e descontos;
5. Valor - Informe o valor da saida calculada pela multiplicação da quantidade pelo preco unitario. Se o valor informado
difere do calculado o sistema coloca "X". Se deixar em branco o sistema faz a operacão;
6. Apos lançar todos os itens da venda clicar em Processar;
7. Se houver erro no preenchimento a pagina retorna com a indicação dos erros. Faca as correções e clique em Processar;
8. Apos o processamento o sistema apresenta a pagina inicial para novo voucher;

Entrada de mercadoria por compra
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Dados da compra de material
Número do documento de entrada - Para este documento utiliza-se o tipo "NF" - Nota Fiscal de compra;
Data do movimento - O sistema preenche com a data de referencia constante no arquivo da empresa;
Código do fornecedor - Informar o código do fornecedor, caso ainda não exista deve ser implantado;
Número do pedido de compra - Se existir pedido para as entradas sendo processadas informar o número do pedido
"PF".
Número de itens requisitados - Informar o número de itens;
Total das quantidades - Informe a soma das quantidades;
Valor total das mercadorias - O valor de cada entrada sera pelo preco de custo do material com todos os acrescimos e
descontos ja considerados, de modo que o preco de custo das mercadorias esteja corretamente calculado;
Valor do IPI - sem uso no sistema mas deve ser informado para constar nos relatorios de compras;
Valor do ICMS - idem;
Valor das despesas - idem;
Valor do desconto - idem;
Dados das duplicatas a pagar (ate 3) - data do vencimento e valor. O sistema lança os titulos a pagar na conta do
fornecedor, criando com sequencia 01,02 e 03.
Clicar em processar - se houver algum erro no preenchimento a pagina retorna com a explicação do erro, caso
contrario apresenta a pagina para informar os detalhes da nota fiscal.

Entradas por compra - itens da Nota Fiscal
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Itens da nota fiscal de compra de material
1. Código do produto - ate 24 entradas por nota. Se o produto não existe devera ser implantado;
2. Unidade de medida - Informar a unidade. Se houver divergencia entre a unidade informada e a constante no cadastro o
sistema coloca "X". Se deixar em branco o sistema utiliza a unidade correspondente ao produto;
3. Quantidade - Informar a quantidade e não pode ser zero "Z".
4. Preco unitario - Informar o preco de custo com todos os acrescimos e descontos;
5. Valor - Informe o valor da entrada calculada pela multiplicação da quantidade pelo preco unitario. Se o valor
informado difere do calculado o sistema coloca "X". Se deixar em branco o sistema faz a operacão;
6. Apos lançar todos os itens da nota de compra clicar em Processar;
7. Se houver erro no preenchimento a pagina retorna com a indicação dos erros. Faca as correções e clique em Processar;
8. Apos o processamento o sistema apresenta a pagina inicial para nova nota fiscal;

Saidas de mercadoria por venda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Dados da venda de material
Número do documento de saida - Para este documento utiliza-se o tipo "NF" - Nota Fiscal de saida;
Data do movimento - O sistema preenche com a data de referencia constante no arquivo da empresa;
Código do cliente - Informar o código do cliente, caso ainda não exista deve ser implantado;
Número do pedido do cliente - Se existir pedido para as vendas sendo processadas informar o número do pedido "PC".
Número de itens - Informar o número de itens;
Total das quantidades - Informe a soma das quantidades;
Valor total das mercadorias - O valor de cada venda sera pelo preco de venda do material com todos os acrescimos e
descontos ja considerados, de modo que o preco de venda das mercadorias esteja corretamente calculado;
Valor do IPI - sem uso no sistema mas deve ser informado para constar nos relatorios de compras;
Valor do ICMS - idem;
Valor das despesas - idem;
Valor do desconto - idem;
Dados das duplicatas a pagar (ate 3) - data do vencimento e valor. O sistema lança os titulos a receber na conta do
cliente, criando duplicatas com sequencia 01,02 e 03.
Clicar em processar - se houver algum erro no preenchimento a pagina retorna com a explicação do erro, caso
contrario apresenta a pagina para informar os detalhes da nota fiscal.

Saidas por venda - itens da Nota Fiscal
Itens da nota fiscal de venda de material
1. Código do produto - ate 24 entradas por nota. Se o produto não existe o sistema coloca um "X" ao lado do código;
2. Unidade de medida - Informar a unidade. Se houver divergencia entre a unidade informada e a constante no cadastro o
sistema coloca "X". Se deixar em branco o sistema utiliza a unidade correspondente ao produto;
3. Quantidade - Informar a quantidade e não pode ser zero "Z".
4. Preco unitario - Informar o preco de venda com todos os acrescimos e descontos;
5. Valor - Informe o valor da saida calculada pela multiplicação da quantidade pelo preco unitario. Se o valor informado
difere do calculado o sistema coloca "X". Se deixar em branco o sistema faz a operacão;
6. Apos lançar todos os itens da venda clicar em Processar;
7. Se houver erro no preenchimento a pagina retorna com a indicação dos erros. Faca as correções e clique em Processar;
8. Apos o processamento o sistema apresenta a pagina inicial para nova nota fiscal;

ESTOQUES - RELATORIOS
Analise das vendas por semana
Responda as questoes apresentadas para gerar o relatorio
1. Rentabilidade das vendas da semana - O sistema mantem dados das vendas por produto para as ultimas 26 semanas e a
semana atual. A semana atual tem o número 00 e as imediatamente anteriores 01, 02 ... ate 26. Se quizer pode solicitar
informando -n para indicar n semanas da atual.
2. Quer imprimir todos os produtos? - S ou N. Se N indicar os produtos inicio e fim.
3. Quer somente os mais rentaveis? - S ou N. Se S indicar nas linhas abaixo o menor percentua e o maior percentual a ser
relacionado.
4. Quantos produtos quer analisar - Informe um número para limite do relatorio de analise.
5. Quer por faixa de rentabilidade? - S ou N. Se S o relatorio sera impresso iniciando pelos mais rentaveis e em ordem
decrescente.
6. Informe menor percentual desejado
7. Informe maior percentual desejado.
8. Quer por faixa de código de produto - Responda S ou N. Se N informe a seguir o código inicial e final do tipo de
produto com 4 algarismos.
9. Primeiro produto a imprimir (código). Somente se não forem todas os códigos.
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10. Último produto a imprimir (código). Somente se não forem todas os códigos.
11. Clique em "Gerar relatorio"

Relação dos produtos abaixo do minimo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Responda as questoes apresentadas para gerar o relatorio
Todos produtos abaixo do minimo? - S ou N. Se N informe o menor e o maior código de produto a ser pesquisado.
Somente uma serie de produtos?
Menor código de produto.
Maior código de produto.
So os SEM pedidos de clientes - S ou N.
So os COM pedidos de clientes - S ou N.
Clique em "Gerar relatorio"

Relação dos produtos com controle de validade
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Responda as questoes apresentadas para gerar o relatorio
Todos com controle de validade? - S ou N. Se N informe o menor e o maior código de produto a ser pesquisado.
So uma serie de produtos?
Menor código de produto.
Maior código de produto.
Data limite de validade dd-mm-aa. Os produtos com validade superior não serão relacionados.
Clique em "Gerar relatorio"

Relação dos movimentos por produto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Responda as questoes apresentadas para gerar o relatorio
No periodo de dd-mm-aa - Informe a data inicial de emissao das notas de venda a relacionar.
Ate dd-mm-aa - Informe a data final de emissao das notas de venda a relacionar.
Quer todos os produtos - S ou N. Se N informe o menor e o maior código de produto a relacionar.
Menor código de produto.
Maior código de produto.
Quer imprimir todas as operações - S ou N. Se N selecione as operações abaixo.
..Quer imprimir compras?
..Quer imprimir vendas?
..Quer imprimir entradas diversas?
..Quer imprimir saidas diversas?
..Quer imprimir requisições ?
Quer imprimir valor total por produto?
Clique em "Gerar relatorio"

Resumo dos movimentos no estoque
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Responda as questoes apresentadas para gerar o relatorio
No periodo de (dd-mm-aa).
Ate (dd-mm-aa).
Quer considerar todos os produtos? - S ou N. Se N informe o menor e o maior tipo de produto a ser processado.
..Menor código de TIPO de produto.
..Maior código de TIPO de produto.
Clique em "Gerar relatorio"

Inventario dos estoques
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Responda as questoes apresentadas para gerar o relatorio
Inventariar todos TIPOS de material? - S ou N. Se N informe o menor e o maior código de TIPO a relacionar.
..Menor código de TIPO.
..Maior código de TIPO.
Inventariar todas as prateleiras? - S ou N.
..Menor código de prateleira.
..Maior código de prateleira.
Inventariar todos os produtos? - S ou N.
..Menor código de produto.
..Maior código de produto.
Inventario em ordem de prateleira? - S ou N.
Inventario em ordem de TIPO? - S ou N.
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12. Clique em "Gerar relatorio"
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