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1.

Descrição

Este Procedimento Operacional Padrão define como ocorre a criação de um pedido de transferência a
partir de uma ordem de produção.

2.

Responsáveis:

Relacionar abaixo as pessoas que detém papel primário no POP, dentro da ordem em que a atividade é
executada, preferencialmente incluirdados 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. Também, é necessário a conclusão de uma ordem de produção. E, por último, é necessário que
seja habilitado este recurso nas configurações do sistema.
4.

Atividades

Vejamos agora como é gerado um pedido de transferência a partir de uma ordem de produção. Para
facilitar a compreensão, dividiremos este assunto em dois tópicos: (I) Configurando recurso no menu
responsável ,(II) Criando ordem de produção e gerando pedido de transferência.
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I.Configurando recurso no menu responsável
Passo 1. No menu topo, clique na opção “Início”.

Passo 2. No menu lateral “Configuração”, clique na opção “Módulos”.

Passo 3. Ao clicar nessa opção, aparecerá uma lista de todos os módulos, localize o módulo “Produtos” e
clique no ícone
.

Detalhamento do ícone
Configuração
Passo 4. Em seguida, aparecerá uma lista de configurações possíveis para este módulo. Na opção
“Deseja gerar pedidos de transferências a partir de uma O.P.? Útil para transferências internas entre
departamentos da empresa. Ex: Enviar produtos para Expedição após concluir Ordens de Produção.”
escolha “Sim” e clique em “Modificar” logo ao lado.

Feita a configuração, ao fechar uma ordem de produção aparecerá a opção para criar um novo pedido de
tranferência.
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II. Criando ordem de produção e gerando pedido de transferência
Passo 1. No menu topo, clique na opção “Produtos/Serviços”.

Passo 2. No meu lateral “Produtos”, clique na opção “Nova ordem de produção”.

Passo 3. Ao clicar nessa opção, aparecerá uma lista de produtos. Escolha o produto o qual você deseja
criar a ordem de produção.

Você poderá fazer diversos filtros para facilitar a localização do produto desejado. Como mostrado abaixo:

Passo 4. Depois de escolher o produto, aparecerá uma nova tela com as opções para escolher a máquina
e o pedido para esta ordem de produção. Selecione essas opções e clique em “Sim”.

OBS: Na opção “Pedido”, você só poderá escolher se o pedido tiver um só produto ou então vários com a
mesma referência. Vale lembrar que esta opção não é obrigatória, selecione-a apenas se desejar.
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Passo 5. Ao confirmar a criação da ordem de produção, aparecerá uma ficha no rascunho, para que você
escolha a cor, a máquina e a quantidade de peças que serão adicionadas nessa ordem de produção.
Desse modo, escolha tais opções e clique em “Adicionar”.

Passo 6. Em seguida, as opções escolhidas aparecerão na descrição da OP. Ao terminar de adicionar os
itens, clique na opção “Confirmar”.

Aparecerá uma mensagem para uma segunda confirmação.

Passo 7. Depois de alterar as fases de produção. Clique em “Fechar” e então a ordem de produção estará
concluída.

OBS: Você só poderá fechar a ordem de produção se alterar alguma fase. Caso contrario, não
movimentará o estoque.
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Passo 8. Ao fechar a ordem, aparecerá uma nova tela com algumas opções. É nessa nova tela que você
poderá dizer se será gerado o pedido de tranferência ou não. Como esse procedimento envolve a criação
do pedido de transferência a partir da ordem de produção, na opção “Gerar pedido” escolha “Sim”,
selecione o destino da transferência e depois clique em “Sim”.

Depois de gerar o pedido, aparecerá sua ficha em rascunho com o cliente escolhido ao finalizar a ordem
de produção e as peças escolhidas nessa ordem.

Passo 9. Clique em “Confirmar” no final da página .
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Ao confirmar, na ficha do pedido será informado que este pedido foi feito a partir de uma OP.

Passo 10. Para finalizar e concluir a transferência de itens, clique em “Fechar” no final da pagina.

OBS: Vale lembrar que só poderá fazer essa operação quem tiver permissão para tal.
Material de Suporte:
http://www.directaweb.com.br/aplweb/index.php/component/k2/item/232-gerando-pedido-detransfer%C3%AAncia-a-partir-de-uma-ordem-de-produ%C3%A7%C3%A3o-na-vers%C3%A3o-584-doaplweb
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