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1.

Descrição

Este Procedimento Operacional Padrão define as etapas necessárias para elaborar a composição de
produtos para ficha técnica e custo 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 composição de produtos é necessário apenas que o produto esteja cadastrado com os seus
dados principais assim como os produtos de insumos que deseja associar.
4.

Atividades:

Abaixo estão os passos necessários para composição e ficha técnica de produtos e custo previsto de
produtos no APLWeb.
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Passo 1. Localizar o produto que deseja elaborar a sua composição. Existem algumas formas de
consultar produtos, vamos nas mais práticas. Você pode localizar usando a Busca Rápida que se encontra
presente em todas as páginas logo abaixo da ultima opção do menu lateral esquerdo.

Basta informar o código de barras, referência, descrição, detalhe ou nota do produto que o APLWeb irá
encontra-lo. Se existir mais de um no filtro ele irá mostrar a Lista de produtos para que você selecione
então o desejado, se existir apenas um ele abrir a ficha do produto.

Para produtos com grade como o mostrado acima, basta seleciona apenas um deles para elaborar a
composição o APLWeb permite replicar as informações para as demais cores e tamanhos da grade se
assim você desejar. A outra forma de localizar é ir direto no menu Lista Detalhada no menu
Produtos/Serviços.
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Passo 2. Selecionar o produto que deseja elaborar a sua composição. Na ficha do produto clique na guia
Composição.

Passo 3. No botão Associar é possível tanto incluir itens como alterar e excluir. Ao clicar você poderá
associar todos os produtos com suas quantidades a serem consumidas para produzir o produto.

Na parte superior da página irá mostrar as quantidades de insumos necessários para produzir o produto.
É possível também incluir serviços para compor o produto como o exemplo na imagem acima de SERVIÇO
DE MONTAGEM DA PECA DE CONFECÇÃO no valor de R$ 4,50.
Colunas da consulta
Ref.: Referência do produto.
Descrição: Descrição principal do produto.
Detalhe: Descrição detalhada do produto no caso de grade normalmente a cor e tamanho.
Qtde.: Quantidade prevista de consumo.
Und.: Unidade do consumo.
Valor Unit.: Preço unitário do insumo.
Valor Total: Preço unitário vezes a quantidade prevista de consumo.
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Detalhamento dos campos
Procurar produtos a adicionar: Permite localizar os produtos a serem associados. Existe filtros por
produto que pode ser código de barras, descrição ou referência. Por categorias e por cores, para facilitar o
apontamento de insumos com cores.
Repetir a composição em toda a Referência: Informa ao APLWeb que todos os insumos associados
serem replicados para toda a referência, ou seja, todas as cores e tamanhos dela.
Repetir a composição apenas na Cor: Informa ao APLWeb que todos os insumos associados serão
replicados apenas na Cor. Se desejar colocar algum insumo apenas no tamanho por exemplo desmarque
essas duas opções.
Adicionar/Retirar: Adiciona ou retira o insumo da composição do produto, basta marcar ou desmarcar.
Fixo: Informar que esse determinado insumo terá um valor fixo, não será multiplicado pela quantidade
quando for produzi-lo, será um valor fixo independente da quantidade a ser produzida.
Quantidade: Quantidade do consumo do item.
Passo 4. Confirmar a composição clicando no botão Adicionar/Modificar.

A informação da composição é necessário para a geração de requisição automática a partir da Ordem de
Produção. Além de gerar informação do custo previsto para a Estatística por Requisições / Consumo que
demonstra o custo previsto e o custo real com base nas requisições associadas a O.P/O.S.
5.

Material de Suporte:

http://www.directaweb.com.br/aplweb/index.php/component/k2/item/126-criando-composi%C3%A7%C3%A3o-deprodutos-por-cores-na-vers%C3%A3o-483-do-aplweb
http://www.directaweb.com.br/aplweb/index.php/component/k2/item/121-composi%C3%A7%C3%A3o-de-produtosou-ficha-t%C3%A9cnica-por-refer%C3%AAncia-na-vers%C3%A3o-478-do-aplweb
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