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1.

Descrição

Este Procedimento Operacional Padrão define as etapas necessárias para o processo de inventário em um
estoque, filial ou loja 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. Para iniciar um inventário é necessário ter cadastrado os Estoques/Filiais/Lojas e as localizações
do estoque. Caso seu estoque não seja mapeado crie pelo menos uma localização padrão e inicie.
Aconselhamos o endereçamento do seu estoque principalmente quando se tratar de muitos itens, pois
isso facilita o processo de conferência e fechamento do inventário. Divida por seções de contagem para
diminuir também o trabalho de conferência.
4.

Atividades:

Abaixo estão os passos necessários para se fazer um inventário em um estoque ou loja no APLWeb. Será
mostrado as duas interfaces para execução de inventário, a do coletor de dados ou dispositivo móbile e
pela interface projetada para Desktops, notebooks e netbooks usando leitores ópticos simples.
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Passo 1. No Dashboard do inventário, é possível visualizar os últimos inventários feitos o total de
inventários feitos por Estoque/Filial/Loja.

Passo 2. Para criar um novo inventário clique na opção Novo do grupo Inventário no menu do topo
Produtos/Serviços.

Detalhamento dos campos
Data: Data que será feito o inventário.
Descrição do inventário: Uma breve descrição do inventário.
Estoque/Filial/Loja: Lista de lojas e estoques cadastradas.
Categoria: Apenas se for fazer inventário de uma única categoria.

Página 2 de 12

POP Nº:

1511.0009

Título:

Fazer um inventário de um Estoque, Filial ou Loja

Versão:

1.0

Passo 3. Depois de clicar no botão Criar, você verá a ficha do inventário. É necessário confirmar o
inventário para mudar a situação de Rascunho para Validado, confirme antes de iniciar o inventário.

Após confirmar o inventário ele ficará como Validado.
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Passo 4. Nesse passo você verá como fazer o seu inventário utilizando a interface para dispositivos
móbile como um coletor de dados, celular e outros dispositivos com leitor de código de barras. Nela as
dimensões da página foram projetadas para telas pequenas entre 4 e 5 polegadas.

Detalhamento dos campos
Loc: Campo para a localização ou seção de contagem do inventário.
Cód: Código de barras do produto ou a referência.
Pedir qtde: Informa que deverá pedir quantidade a cada peça coletada. Para coletar um a um deixe
desmarcado.
Consultar: Marque para consultar se um código já foi coletado.
Cod.Barra: Ultimo código de barras lido com a descrição do produto logo abaixo.
Qtde.: Quantidade informada ao coletar o código de barras.
Botão OK: Apenas para caso de digitação manual, confirmar o item lido.
Botão Conferido: Clicar quando concluir a coleta dos itens de uma seção de contagem do inventário.
Botão Voltar: Volta para a tela de seleção do inventário da interface de coletores.

Botão Excluir: Exclui um ou mais itens.
OBS: O primeiro item em negrito da lista exibida é o ultimo que foi coletado para facilitar a visualização
do ultimo coletado quando for muitos itens.
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Passo 5. Confirmar o fechamento da contagem da seção. Para isso clique no botão Conferido. Enquanto
você está coletando uma seção ela fica em aberto com os itens coletados como rascunho. Depois que
você clica no botão, todos passam o status para Conferido. É necessário uma confirmação para a
mudança de status ocorrer e informar ao APLWeb que aquela seção de contagem está Fechada com isso
não é mais permitido coletar produtos para a mesma.

Após conferir não permite mais coletar para evitar erros de contagem.

OBS: O processo de inventário é totalmente on-line e o APLWeb faz criticas do produto que facilitam o
fechamento, pois todas as informações já estão sendo validadas a cada peça coletada evitando assim
relatórios de críticas para ser analisados ou corrigidos só após o fechamento.
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Passo 6. Nesse passo mostraremos como coletar os produtos usando a interface para computador
Desktop, netbooks ou notebooks usando leitores ópticos simples. Com uma aparência um pouco diferente
pois foi projetada para computadores de mesa, mais com a mesma funcionalidade e críticas da interface
móbile. Na ficha do inventário clique na guia Inventário.

Detalhamento dos campos
Localização: Campo para a localização ou seção de contagem do inventário.
Cód: Código de barras do produto ou a referência.
Pedir quantidade ao ler o código de barras: Informa que deverá pedir quantidade a cada peça
coletada. Para coletar um a um deixe desmarcado.
Consultar código de barras: Marque para consultar se um código já foi coletado.
Cod.Barra: Ultimo código de barras lido com a descrição do produto logo abaixo.
Produto: Descrição do produto.
Qtde.: Quantidade informada ao coletar o código de barras.
Del: Exclui o item da contagem.
Botão OK: Apenas para caso de digitação manual, confirmar o item lido.
Botão Conferido: Clicar quando concluir a coleta dos itens de uma seção de contagem do inventário.
Botão Excluir: Exclui um ou mais itens.
Assim como a interface do coletor, também é necessário clicar no Conferido, para que a seção de
contagem seja encerrada. E ele pede também uma confirmação.

OBS: Assim como a interface móbile o processo de inventário também é totalmente on-line e o APLWeb
faz criticas do produto que facilitam o fechamento, pois todas as informações já estão sendo validadas a
cada peça coletada evitando assim relatórios de críticas para ser analisados ou corrigidos só após o
fechamento.

Página 6 de 12

POP Nº:

1511.0009

Título:

Fazer um inventário de um Estoque, Filial ou Loja

Versão:

1.0

Além de criticar também como a interface do coletor se já foi Conferido.

Passo 7. A medida que o inventário vai sendo executado, as peças vão sendo coletadas, o APLWeb vai
sumarizando os produtos já coletados e mostrando essa consulta na ficha do inventário com várias outras
informações como média de tempo de coleta, tempo total e outras.
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Passo 8. Caso haja necessidade de algum tipo de ajuste manual ou ainda auditar uma localização já
conferida você pode acessar a guia Movimento do Inventário, onde irá visualizar todos os lançamentos do
inventário. Para auditar uma localização ou seção de contagem basta informar

O botão Auditar Localização aparece quando é filtrada alguma localização. Basta clicar no botão e o
APLWeb deixará a localização em modo de auditoria. Permitirá que seja coletado novamente os códigos
de barras e vai contabilizando na coluna Audit os códigos encontrados e o operador que está fazendo a
recontagem para auditoria.

Ao coletar em modo de auditoria, os códigos de barras vão sendo marcados como Auditado, e é possível
marcar todos como auditados se desejar clicando no Classificar Localização como Auditada. Apenas
lembrando que só é possível auditar se informar uma Localização.
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Passo 9. Depois de coletar tudo e auditar agora é necessário carregar os produtos não contados. Esse
passo é necessário para empresas que já fizeram mais de um inventário no APLWeb ou que iniciaram suas
atividades permitindo o faturamento sem criticar o estoque. Os produtos não contados são aqueles que
por qualquer motivo não foram encontrados nesse inventário. O APLWeb irá separa-los com as que deram
diferença para mais ou para menos do estoque contado. Com isso o sistema ajusta corretamente esses
produtos retirando-os da lista de estoque.

Após clicar no botão Produtos não Contados.

Todos os produtos com o ícone
não foram coletados no inventário e serão ajustados para não
aparecerem no estoque. Essa diferença pode ser positiva ou negativa.
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Passo 10. Agora vamos fechar o inventário. Esse processo vai fazer os ajustes de quantidades para
deixar o estoque com as quantidades contadas no inventário. Ao clicar no botão Fechar ele irá perguntar o
tipo de fechamento do inventário.

Tipos de fechamento
Inventário Parcial: Nesse o ajuste será feito apenas nos produtos que foram contados no inventário.
Inventário Geral: O ajuste é feito em todos inclusive nos produtos não contados nesse inventário. Esse
é o tipo mais comum para inventários de lojas pois ele ajusta tudo o estoque deixando conforme o
inventariado. Nessa opção ele ainda pede uma outra confirmação e informa o que estará ajustando.
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Passo 11. Acompanhando o resultados dos inventários. Na opção Lista do grupo Inventário, além de
permitir consultar utilizando diversas opções de filtros, você pode comparar resultados de inventários.
Basta filtrar por exemplo um estoque desejado e analisar todos os inventários feitos nesse estoque ou
loja.

Após clicar no Clique aqui para filtrar. São comparadas estatísticas de faltas, sobras e acertos e mostra
em gráfico esses dados e logo abaixo os inventários em ordem sequencial seguindo a mesma ordem do
gráfico. E só existe essas estatísticas em inventários já fechados.

5.

Material de Suporte:

http://www.directaweb.com.br/aplweb/index.php/video-aulas/168-aula-01-inventario-feito-direto-de-um-coletor-dedados-on-line
http://www.directaweb.com.br/aplweb/index.php/video-aulas/169-aula-02-analisando-o-fechamento-do-inventario
http://www.directaweb.com.br/aplweb/index.php/video-aulas/170-aula-03-inventario-feito-direto-de-um-coletor-dedados-off-line
http://www.directaweb.com.br/aplweb/index.php/video-aulas/171-aula-04-analisando-resultados-de-variosinventarios-em-graficos
http://www.directaweb.com.br/aplweb/index.php/video-aulas/172-aula-05-criando-um-estoque-importandoprodutos-e-fazendo-inventario
http://www.directaweb.com.br/aplweb/index.php/component/k2/item/140-invent%C3%A1rios-parciais-porcategoria-na-vers%C3%A3o-497-do-aplweb
http://www.directaweb.com.br/aplweb/index.php/component/k2/item/42-mostrando-todos-os-recursos-dagest%C3%A3o-de-invent%C3%A1rios-do-aplweb
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