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1.

Descrição

Este Procedimento Operacional Padrão define as etapas necessárias para entrada do produto acabado no
estoque da Expedição disponibilizando-o para faturamento 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. É necessário que os produtos estejam cadastrados com os seus dados principais incluindo o
Código de Barras.
4.

Atividades:

Abaixo estão os passos necessários para entrada de produtos acabados no estoque de Expedição no
APLWeb. Serão mostradas entradas via Ordem de Produção e entradas avulsas no estoque.
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Passo 1. Localize a Ordem de Produção que deseja dar entrada na Busca Rápida.

A outra forma de procurar uma Ordem de Produção ou Serviço é ir no menu do Topo na opção
Produtos/Serviços, grupo de opções Estoque e a opção Acompanhamento de O.P./O.S. Nele é possível
filtrar por número da O.P/.O.S, período de emissão, produto, ordens associadas a pedidos, fase de
produção e situação como rascunho, em aberto, autorizada e encerrada/fechada. Você também
acompanha o que foi concluído, o que falta concluir e as avarias.

Passo 2. Depois de localizar e abrir a ficha da Ordem de Produção clique na guia Entrada no Estoque.

A entrada pode ser feita via leitor óptico através do código de barras do Lote/Pacote gerado ao confirmar
a emissão da Ordem de Produção conforme a POP Nº: 1511.0004.
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Ao ler o código de barras ou digitar o Lote/Pacote você verá uma tela como a imagem abaixo.

Uma outra forma simples de dar entrada em um Lote/Pacote de um produto é na própria Ficha da OP/OS
no ícone

no Lote/Pacote que desejar enviar para o DPA (Departamento de Produto Acabado).

Das duas formas ele pede a quantidade de perca ou avarias de itens de produtos e guarda essa
informação em um tipo de estoque específico pra isso. Leia também a POP Nº: 1511.0008 que mostra
criar vários tipos de estoques inclusive de avarias no APLWeb.
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Passo 3. Para fazer uma movimentação de entrada ou de saída avulsa é necessário primeiro localizar
agora a referência do produto que deseja movimentar.

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.
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Passo 4. Na ficha do produto desejado clique na guia Estoque. Irá visualiza o produto com suas
quantidades em outros estoques, as Ordens de Produção já emitidas para ele e outras informações como
mostrado na imagem abaixo.

Após clicar no botão Movimentação de Estoque, serão mostrados outros campos.

Quando você seleciona o tipo de operação Outros, aparece ainda mais 2 campos, Solicitado por e
Autorizado por. Embora não sejam obrigatórios é recomendamos o seu preenchimento para maior
organização no seu estoque.
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Detalhamento dos campos
Estoque/Filial/Loja: Permite selecionar na lista de estoque, filiais ou lojas cadastrado no sistema.
Operação: Informa o tipo de operação se de entrada ou saída na movimentação do estoque e a forma se
é via Ordem de produção ou avulsa (Outros). Selecione no campo ao lado Outros (Representa as saídas
avulsas).
Qtde: Quantidade do produto a ser movimentada.
Descrição/Histórico: Informe uma breve descrição ou comentário para a justificativa da movimentação.
Solicitado por: Informe quem solicitou essa movimentação. Deve está cadastrado como funcionário.
Autorizado por: Informe quem autorizou essa movimentação. Deve está cadastrado como funcionário.
Passo 5. Para confirmar a movimentação então clique no botão Salvar.

Ao clicar no link Lista Completa, você visualiza todos os movimentos de entrada e saída que foram feitos
com o produto. Este é o movimento detalhado informado a quantidade, quem movimentou, data e hora
da movimentação e identificando o tipo de documento que representou a movimentação.

5.

Material de Suporte:

http://www.directaweb.com.br/aplweb/index.php/component/k2/item/131-controlando-avarias-a-partir-de-ordens-deprodu%C3%A7%C3%A3o-na-vers%C3%A3o-488-do-aplweb
http://www.directaweb.com.br/aplweb/index.php/component/k2/item/191-novidades-na-ordem-de-servi%C3%A7o-e-ordem-deprodu%C3%A7%C3%A3o-na-vers%C3%A3o-546
http://www.directaweb.com.br/aplweb/index.php/component/k2/item/185-melhorias-na-ordem-de-produ%C3%A7%C3%A3oservi%C3%A7o-na-vers%C3%A3o-54-do-aplweb
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