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1.

Descrição

Este Procedimento Operacional Padrão define as etapas necessárias para realizar transferências entre
estoques.
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:

Antes de realizar transferências entre estoques, é necessário verificar se há produtos e estoque/filial/loja
cadastrados no APLWeb. Produtos podem ser cadastrados no menu Produtos/Serviços, no grupo de
opções Produto e opção Novo Produto. Já estoque/filial/loja podem ser cadastrados também no menu
Produtos/Serviços, no grupo de opções Estoque e opção Novo Estoque/Filial/Loja. É importante observar
também se os produtos têm em estoque, para que seja possível a transferência de um para outro.
4.

Atividades

Abaixo estão os passos necessários para realizar a transferência entre estoques.
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Identificando o produto

Passo 1. No menu do topo, clique Produtos/Serviços;

Passo 2. No menu da lateral, em “Produtos”, clique na opção “Lista detalhada”;

Passo 3. Escolha o produto desejado para realizar a transferência. Vale lembrar, que é possível fazer
filtragens para facilitar a busca pelo produto, descrevendo-o e apertando no ENTER ou clicando em
“Pesquisar”.

II.

Realizando a transferência

Passo 1. Em seguida, clique na aba “Estoque” e, após, em “Transferências entre estoques”. Como
abaixo:

Passo 2. Selecione o estoque de origem em “Estoque Origem”, o estoque de destino em “Estoque
Destino”, a quantidade de produtos que serão transferidos em “Número de peças” e faça uma breve
descrição. Após tudo isso, clique em “Salvar”.
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Vale lembrar, que é possível visualizar os estoques que possuem o produto/peça, pois a informação de
estoque de origem será pedida para realizar a transferência, como já foi visto anteriormente.

Passo 3. Agora, verifique se realmente os movimentos de transferência foram realizados. Abaixo o antes
e o depois, respectivamente.

É importante também lembrar, a possibilidade de ver os movimentos de forma mais detalhada nos
estoques envolvidos. Para isso, basta clicar em “Lista completa”.

Aparecerão detalhes dos movimentos realizados, independente da operação. Descrição, data, entradas e
saídas são algumas das informações que podem ser vistas.

5. Material de Suporte:
http://www.directaweb.com.br/aplweb/index.php/blog-do-aplweb/item/51-fazendo-umarequisi%C3%A7%C3%A3o-e-transferindo-direto-para-outro-estoque-no-aplweb-359
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