Informativo Entrada de Mercadorias

1.

ENTRADA DE PRODUTOS

ALTERAÇÕES ROTINA ENTRADA DE NOTA

Itens Repetidos no Lançamento da Nota

Com a evolução da rotina, o sistema agora permite que sejam lançados itens repetidos na
entrada de mercadoria.
O processo para adicionar o item não foi alterado, basta lançar os itens normalmente,
independente se já foi lançado anteriormente na mesma nota.
O processo de atualização do estoque irá respeitar o parâmetro do tipo de operação, que deve
estar marcado se deseja alterar o estoque com a operação utilizada na entrada de mercadoria.



Ao lançar um item repetido, o sistema exibe um aviso, informando que este item já foi
lançado. Em seguida, pergunta se deseja lançar o item repetido. Basta clicar em “SIM”
para concluir o lançamento.



Em seguida, o item será aceito no lançamento da nota normalmente.

Item com Controle de Grade

Ao realizar o lançamento da nota de item com grade, o sistema não tratava o lançamento
separado. Agora, ao lançar o item, é possível selecionar a grade, e com a possibilidade de
lançar itens repetidos, o lançamento será feito para cada grade do item.

Item com Controle de Lote

Ao lançar um item que possui controle de lote o sistema habilita o botão de lote.



Acione o botão
lote do produto:

, em seguida o sistema irá exibir a tela de lançamento de

o

Produto: Este campo é preenchido automaticamente, com os dados do produto
que foi informado no lançamento dos itens da nota.

o

Qtde Total NF: Quantidade de Itens informado no lançamento do item na nota.

o

Qtde lançada: Quantidade dos itens que já tiveram o lote informado.

o

Lote: Lote do Item.

o

Quantidade: Quantidade de itens que serão lançados no lote informado.

o

Data de Fabricação: Data de Fabricação do item.

o

Validade em dias: Dias de validade do lote.

o

Data de Validade: Prazo de validade do lote.

o

Fabricante: Fabricante do item (o fabricante deve estar previamente cadastrado
no sistema).

o

Acione o botão

para incluir o lote cadastrado. Quando a quantidade

lançada for igual a quantidade de itens informada, acione o botão
para concluir o lançamento do lote.

Geração Automática de Parcelas

Ao lançar a nota de entrada, na seção de dados para geração de contas a pagar, além do
campo prazo, é possível informar as parcelas. Pressionando o botão
possível gerar de forma automática as parcelas manuais.

Para gerar as parcelas de forma automática informe:
o

Número de parcelas: A quantidade de parcelas que deseja que sejam criadas.

o

Intervalo: O intervalo de vencimento entre uma parcela e outra.

o

A partir de: A data que deseja que seja criado a primeira parcela.

é

Importação de XML sem realização de cálculos de impostos
Ao realizar a importação do xml, é possível definir se deseja concluir a importação da nota com
ou sem interferência do sistema no que diz respeito aos valores de impostos destacados na
mesma.



Foi criado um parâmetro que no ato da importação é informado a opção que o cliente
deseja:

o

Marcando o Parâmetro acima, o sistema irá importar o xml considerando os
lançamentos dos impostos como está informado na nota emitida pelo
fornecedor.

o

Caso você desmarque este parâmetro, o sistema irá recalcular os impostos
informados no cabeçalho da nota, fazendo os cálculos internos e lançando nos
itens.

o

O valor padrão deste parâmetro é configurado através da tela de configuração
da nota de entrada.


Acione o botão
e na guia Importação de NF-e da tela de
configuração terá o parâmetro:

Item de Bonificação

Para lançar itens de bonificação, antes o CFOP que será informado no item deverá estar com o
parâmetro: “Não Calcula preço de custo do item na entrada de produtos”, marcado, no
cadastro do CFOP.

