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IntroduçãoIntrodução

Através do treinamento de Materiais Parte II, o usuário poderá fazer:

 Entrada e saída de materiais

 Consulta das movimentações

 Corte de peças
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Tela de informações de itensTela de informações de itens

Exibe um conjunto de informações sobre o item e sua situação no 

estoque da empresa

 \ Módulos \ Materiais \ Tela de informação de materiais
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Tela de informações de itensTela de informações de itens

Para iniciar a consulta, informe o item desejado

 A primeira aba exibe as informações do item e a sua posição sintética no 

estoque

 A segunda aba exibe as últimas 50 (cinquenta) movimentações  sofridas pelo 

item

 A terceira aba exibe o saldo do item por fração mínima
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Entrada de materiaisEntrada de materiais

É a tela principal do Personal ERP para a alimentação de dados no 

estoque

 \ Módulos \ Materiais \ Entrada de materiais

Os campos que serão habilitados para preenchimento estão associados 

ao depósito informado no cadastro do item

Esses campos estão conforme a parametrização da fração mínima do 

depósito

Maiores informações no 'Treinamento de Materiais Parte I'
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Entrada de materiaisEntrada de materiais

Campos da tela de entrada de materiais:

 Tipo de baixa

• Define o tipo de baixa que será realizada, uma entrada pode baixar um pedido de 

compra ou uma previsão de produção numa ordem de produção

 ID a baixar

• Informe o ID do pedido de compra ou ordem de produção que será baixada por esta 

entrada

 Tipo de documento

• Define se a entrada será feita por um romaneio de entrada ou por uma ordem de 

produção
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Entrada de materiaisEntrada de materiais

 Tipo de lançamento

• Define a transação que será utilizada para controlar a entrada. 

– Para entrada através de 'Romaneio de entrada', utilize o tipo de lançamento 'Romaneio 

de Entrada'

– Para entrada através de 'Ordem de produção', utilize o tipo de lançamento 'Entrada 

através de O.P.'

 ID do documento

• <incluir> cria um novo documento de entrada

• Para adicionar informações num documento existente, informe o ID do documento

 Cadastro

• Define a conta (fornecedor) do item que está sendo inserido no estoque
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Entrada de materiaisEntrada de materiais

 Produto

• Define o item que será inserido no estoque 

 Variante

• Define a variação do item

 Depósito

• Define em qual depósito o item será inserido

 ID Lote

• Define o lote (série ou nota fiscal) do item

 ID Contêiner

• Define o contêiner (embalagem) do item
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Entrada de materiaisEntrada de materiais

 ID Elemento

• Define o elemento do item. No caso de tecidos, define o número da peça.

 Qualidade

• Define a qualidade do item que está sendo inserido no estoque

 Quantidade

• Define a quantidade do item que será inserida

 Peso (Kg)

• Define o peso do item que será inserido. O peso é calculado automaticamente 

desde que tenha sido informado no cadastro do item.
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Entrada de materiaisEntrada de materiais

 Valor unitário

• Define o valor unitário do item

Dicas

 Verifique sempre o tipo de baixa utilizada ela é importante para 'amarrar' a 

entrada e 'fechar' os processos anteriores

 No final de processo, quando houver baixa, não deixe de 'completar' os itens 

que foram inseridos

 Nas empresas que utilizam 'tags', erros ocorridos na entrada de materiais não 

podem ser corrigidos posteriormente, ou seja, o documento gerado deverá ser 

excluído e uma nova entrada será realizada
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Romaneios de entradaRomaneios de entrada

É o documento gerado para alimentar o estoque da empresa

 \ Módulos \ Materiais \ Romaneios de entrada

Um romaneio deve ser associado a um pedido de compra

 Durante a entrada de materiais, o responsável pela entrada pode conferir os 

dados da nota fiscal de entrada com o pedido de compra emitido pela 

empresa e não permitir a entrada de itens que não estiverem conforme o 

pedido

 Se a entrada estiver conforme o pedido de compra, a nota fiscal de entrada 

pode ser gerada através do romaneio de entrada, isso alimenta o estoque 

contábil e o contas a pagar da empresa
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Itens de romaneio de entradaItens de romaneio de entrada

Empresas que utilizam 'tags', ou seja, imprimem etiquetas com o código 

de barras na entrada de materiais, não podem alterar informações do item 

do romaneio de entrada

 Quando for necessário alterar o Tag, Item, Variante, Depósito, Qualidade, 

Lote, Contêiner ou Elemento de uma entrada, ela deve ser excluída e uma 

nova entrada deve ser realizada

 Apenas os demais campos podem ser alterados (Quantidade, Peso, Lista de 

preços ou Valor unitário)
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Itens de romaneio de entradaItens de romaneio de entrada

Através desta tela podemos reimprimir:

 Etiquetas de lote

 Etiquetas de contêiner

 Etiquetas de elemento

Podemos utilizar esta tela para fazer a entrada de materiais, basta 

preencher os dados solicitados, porém aconselhamos a utilização da tela 

de 'Entrada de materiais'
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Saída de materiaisSaída de materiais

É a tela principal para a realização de saída do estoque

 \ Módulos \ Materiais \ Saída de materiais

Coletores que utilizam tags

 Leitor óptico CCD ou Laser

 Lucas 9000

 Cypher Lab
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Saída de materiaisSaída de materiais

Campos da tela de entrada de materiais:

 Tipo de baixa

• Define o tipo de baixa que será realizada por uma saída. Uma saída pode estar 

associada a um 'Pedido de venda' ou a uma 'Previsão de consumo de uma ordem 

de produção'

 ID a baixar

• Indica o ID do documento que será baixado

 Tipo de documento

• Define o tipo de documento que será utilizado para fazer a saída, ou seja, se será 

utilizado um 'Romaneio de saída' ou uma 'Ordem de produção'
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Saída de materiaisSaída de materiais

 ID do documento

• <incluir> um novo documento será criado para armazenar a saída

• Para utilizar um documento já existente, basta informar o seu ID.

 Cliente

• Define para qual conta (Cliente) a saída será realizada

• Nos casos de baixa, a conta é a mesma do documento que será baixado

 Quantidade

• Define quantidade que será retirada do estoque

• Nos casos em que há utilização de 'tag', se a quantidade não for informada, a saída 

será realizada com o saldo total do item associado a ela
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Saída de materiaisSaída de materiais

 Produto, Lote, Contêiner e Elemento

• São utilizados quando o 'tag' não é utilizado

• Assim, utilizamos estes campos para localizar, no estoque, o item que será retirado

 Centro de custos

• Define o centro de custos responsável pela saída

Dicas

 Verifique sempre o tipo de baixa utilizada ela é importante para 'amarrar' a 

saída e 'fechar' os processos anteriores

 No final de processo, quando houver baixa, não deixe de 'completar' os itens 

que foram inseridos
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Romaneios de saídaRomaneios de saída

É o documento gerado para baixar o estoque da empresa

 \ Módulos \ Materiais \ Romaneios de saída

Um romaneio deve ser associado a um pedido de venda

 Durante a saída de materiais, o responsável pela saída pode conferir os itens 

que estão saindo do estoque com o pedido de venda

 Apenas itens que estejam no pedido devem ser coletados

 Se a saída estiver conforme o pedido de venda, a nota fiscal de saída pode 

ser gerada através do romaneio de saída, isso baixa o estoque contábil e 

alimenta o contas a receber da empresa
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Itens de romaneio de entradaItens de romaneio de entrada

Empresas que utilizam 'tags', ou seja, imprimem etiquetas com o código 

de barras na entrada de materiais, não podem alterar informações do item 

do romaneio de saída

 Quando for necessário alterar o Tag, Item, Variante, Depósito, Qualidade, 

Lote, Contêiner ou Elemento de uma saída, ela deve ser excluída e uma nova 

saída deve ser realizada

 Apenas os demais campos podem ser alterados (Quantidade, Peso, Lista de 

preços ou Valor unitário)
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Itens de romaneio de saídaItens de romaneio de saída

Através desta tela podemos reimprimir:

 Etiquetas de lote

 Etiquetas de contêiner

 Etiquetas de elemento

Podemos utilizar esta tela para fazer a saída de materiais, basta 

preencher os dados solicitados, porém, aconselhamos a utilização da tela 

de 'Saída de materiais'
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Consultando posição de um elementoConsultando posição de um elemento

Localize o elemento a partir da 'tag'

 \ Módulos \ Materias \ Tags de itens

Localize o elemento no grid de 'Elementos'

 \ Módulos \ Materiais \ Elementos

Clique no botão 'Posição' para saber a posição do elemento no estoque
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Acerto de saldoAcerto de saldo

Verifique o saldo atual do item

 Tela de informação de materiais

 Posição de elemento

Faça um romaneio de entrada ou romaneio de saída

 Romaneio de entrada será utilizado quando o item tiver saldo menor que o 

atual

 Romaneio de saída será utilizado quando o item tiver saldo maior que o atual

Insira um item conforme a 'tag' desejada

 A quantidade deve ser a diferença desejada
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Transferência de materiais entre depósitosTransferência de materiais entre depósitos

Só está habilitado, no momento, para empresas que não utilizam 'tag'

Crie um romaneio de saída com os itens desejados

 Mude a transação do romaneio para Saida para transferência

Crie um romaneio de entrada (apenas o cabeçalho)

 Com transação para Entrada por transferência

Abra a tela de transferência de materiais

 \ Módulos \ Materiais \ Transferência de materiais

 Preencha os campos solicitados e clique em 'Processar'
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Corte de peçasCorte de peças

Realiza o corte de uma peça

 \ Módulos \ Materiais \ Corte de peças
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PERGUNTAS
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