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1.

Descrição

Este Procedimento Operacional Padrão define as etapas necessárias para o processo de criação e
gerenciamento de estoque, uma loja ou filial, uma facção ou um estoque provisório como fase de
produção no APLWeb.
2.

Responsáveis:

Relacionar abaixo as pessoas que detém papel primário no POP, dentro da ordem em que a atividade é
executada, preferencialmente incluir dados de contato como e-mail e telefone.

a. LISTA DE CONTATOS:
Nº

Nome

Telefone

e-mail

Titular:
1
Substituto:
Titular:
2
Substituto:

3.

Requisitos:

É necessário está conectado com um usuário e senha que tenha permissão para acessar as opções abaixo
descritas.

4.

Atividades:

Abaixo estão os passos necessários para se gerenciar um estoque, filial ou loja no APLWeb.
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Passo 1. No menu do topo Produtos/Serviços, no grupo de opções Estoque, clique em Novo
Estoque/Filial/Loja.

Passo 2. No APLWeb você cadastra estoque apenas para armazenamento de produtos como um depósito,
filiais ou lojas, franquias, estoque provisório para Ordem de Serviço, estoque provisório para fase de
produção utilizados nas Ordens de Produção, estoque para avarias e loja virtual, todos em um mesmo
cadastro. O que diferencia é o campo Tipo de Estoque.
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Detalhamento dos campos
Ref.: É um texto para identificação do Estoque/filial/loja nas páginas que pedem essa informação.
C.N.P.J.: Para casos de filiais/lojas, facções terceirizadas, centros de distribuição ou qualquer tipo de
estabelecimento de pessoa jurídica. Utilizado para emissão de NF-e partindo desse estabelecimento.
C.R.T.: Código de Regime Tributário da empresa para pessoa jurídica.
Inscrição Estadual: A informação da inscrição estadual da empresa.
Inscrição Municipal: A informação da inscrição municipal da empresa.
Nome Fantasia: Nome fantasia da empresa. Utilizado para emissão de NF-e partindo desse
estabelecimento.
Razão Social: Nome fantasia da empresa. Utilizado para emissão de NF-e partindo desse
estabelecimento.
Endereço: Campo para o endereço do estabelecimento.
Número: Campo para o número do endereço.
Bairro: Campo para o bairro.
CEP: Campo para o CEP.
Município: Campos para o código do município e a descrição do mesmo.
Telefone: Campo para o primeiro telefone fixo do estabelecimento.
Telefone 2: Campo para o segundo telefone fixo do estabelecimento.
E-Mail: Campo para o e-mail do estabelecimento.
UF: Campo para a unidade federativa do estabelecimento.
País: Campo para o pais do estabelecimento.
Situação: Campo que informa se o estabelecimento aberto ou encerrado/fechado.
Tipo do Estoque: Campo que diz qual o tipo do estabelecimento que pode ser:
 Estoque Depósito: Estoque apenas para armazenagem como um depósito no mesmo
estabelecimento da fábrica como uma expedição.
 Loja/Filial: Como o texto já diz, pode ser uma loja própria ou filial da empresa.
 Franquia: Loja franquia da sua marca, para diferenciar das lojas próprias.
 Ordem de Serviço: Estoque provisório para ser transferido as requisições para as
Ordens de Serviço.
 Fase de Produção: Estoque transitório como fases do processo produtivo. Só irão
aparecer como opção de mudança de fase de produção na Ordem de Produção, se a
mesma estiver cadastrada como esse tipo.
 Estoque para avarias: Estoque apenas para armazenagem de produtos com algum
tipo de avaria.
 Loja Virtual: Estoque para sincronizar e gerenciar informações da loja virtual Magento.
Estoque pode ser faturado?: Essa pergunta informa ao APLWeb que pode ser emitido nota fiscal ou
faturar a partir deste estoque. Ele também identifica a fase final do processo produtivo como acabamento.
Etiqueta de localização: Determina qual vai ser o layout da etiqueta para localização de endereços
dentro do estoque como ruas, prateleiras, etc.
Fiscal: Informa ao APLWeb se pode ou não ser emitido documentos não fiscais neste estoque como um
romaneio de cargas.
Conta Contábil: Campo informar a conta no plano de contas que representa o estabelecimento.

OBS: No APLWeb é possível gerenciar quantas filiais desejar e emitir NF-e a partir de qualquer uma delas.
Você pode ainda ter certificados digitais para cada filial ou empresa que faz parte de um grupo ou holding.
Em várias consultas financeiras e comerciais é possível visualizar informações separadas ou sumarizadas
na mesma página.
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Passo 3. Na função Modificar, surgirão novos campos, como a logomarca da empresa que será usado
para os documentos como orçamentos, pedidos, faturas e DANFE; o arquivo PFX (Certificado digital A1)
da empresa e sua senha; o campo para informar se o estado está ou não no horário de verão; o nível de
preços, onde podem ser selecionadas mais de uma tabela e uma padrão; dentre outras informações
pertinentes a um contador e administrador. Após fazer as alterações necessárias, clique em “Salvar”.

OBS: No modo de edição não é permitido alterar o CNPJ, pois o APLWeb registra toda a configuração para
emissão de NF-e em pastas com o CNPJ da empresa.
Passo 4. Na função Lista, permite você localizar o Estoque/Filial/Loja.

OBS: Para chegar na Lista, vá ao menu do topo Produtos/Serviços, grupo de opções Estoque e a opção
Lista.
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Passo 5. Na guia Ficha Estoque/Filial/Loja, mostra uma consulta com todos os produtos. É permitido
fazer diversos filtros para encontrar os produtos desejados. Você pode ainda emitir uma lista de estoque
com data retroativa, transferir um ou mais produtos selecionados para um outro estoque, reendereçar um
produto ou fazer qualquer movimentação. Pode visualizar o estoque valorizado pelo preço de vendas, pelo
custo, pelo custo médio ou preço de compra.

Passo 6. Na guia Por Referência é mostrada uma consulta drill down totalizando por referência, cor,
tamanho, coleção e localização. É possível fazer diversos filtros para encontrar os produtos desejados.
Também é possível ver as grades e quantidade disponíveis de cada produto.
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Passo 7. Na guia Movimento de estoque, mostra uma consulta com a movimentação detalhada do
estoque permitindo que sejam feitos vários filtros, como data, descrição, nome do produto, etc.

Passo 8. Na guia Localizações, permite que você crie um mapeamento do seu depósito com
endereçamento para cada prateleira, gôndola, etc. Você pode criar a nomenclatura que desejar como por
exemplo R01L01P01 onde R01 - Rua 01, L01 - Lado 01 e P01 - Prateleira 01. Porém você pode criar como
quiser e ainda imprimir uma etiqueta de código de barras para facilitar a identificação para execução de
inventários.
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Passo 9. Existe uma lista de estoques que demonstra os valores monetários por Estoque/Filial/Loja.
Assim com a Lista mostrada anteriormente ao clicar no link ele leva a ficha do estoque. No menu do topo
Produtos/Serviços, no grupo Estoque e na opção Valor.

Passo 10. Visualizando produtos com estoque abaixo do mínimo.
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Leia também a POP Nº: 1511.0014 que detalha como imprimir etiquetas de identificação de produtos e
recebimento de mercadorias de fornecedores para melhor gerenciar seu estoque.
Leia também a POP Nº: 1511.0015 que detalha a entrada de produto acabado no DPA através de uma
Ordem de Produção ou movimentação avulsa no APLWeb.

5.

Material de Suporte:

http://www.directaweb.com.br/aplweb/index.php/video-aulas/175-nova-forma-de-organizar-os-xmls-nas-pastas-porcnpj
http://www.directaweb.com.br/aplweb/index.php/component/k2/item/196-gerenciando-varias-empresas
http://www.directaweb.com.br/aplweb/index.php/component/k2/item/174-estoque-minimo-por-loja-anavers%C3%A3o-529-do-aplweb
http://www.directaweb.com.br/aplweb/index.php/component/k2/item/198-par%C3%A2metro-para-ajuste-dohor%C3%A1rio-de-ver%C3%A3o-na-nf-e-no-aplweb
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