Separador Preços

Separador Stocks
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Movimentar Artigos e registar os Lotes e Validades
Documento de Compra (Registo e Entrada de Artigos)
Uma vez no registo, por exemplo, de uma Guia de Remessa de Fornecedor, ao inserir um Artigo nas linhas
de venda e que tenha ativa a opção de “Lotes” abre, automaticamente, uma janela:

Aqui consegue ver todos os Lotes disponíveis e registados no Artigo

- Imagine que está a comprar 450 unidades deste Artigo: insira o número 450 no campo Quantidade (Qtd.)

- Se pretender criar um novo Lote, pode fazê-lo nesta altura, ao clicar em “Inserir Lote”. Pode adicionar os
Lotes que pretender. No fim “Grave” e irá ser “transportado” para o registo da Guia de Remessa.

Nota: quando finalizar o Registo do Documento, este irá ficar guardado com o Registo dos Lotes que inseriu.
Para consultar os Lotes que foram movimentados num determinado documento clique em

nas linhas de

Artigo.
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- Outra forma de criar novos Lotes e Validades é ir a: Tabelas -» Artigos -» Lotes. Na Lista dos Lotes clique
em “Novo” para criar um novo Lote.

Depois, quando estiver a registar os Lotes num Documento de Compra, este Lote irá aparecer disponível. De
seguida insira as quantidades.

Documento de Venda – (Registo e Saída de Artigos)
O processo é idêntico. Quando vender um Artigo que tenha Lotes abre a janela dos Lotes. A diferença aqui é
que não pode criar Lotes diretamente. Isto porque não poderá vender Artigos de Lotes que não existam na
base de dados.
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Converter Artigos já faturados para Lotes
Aceda a Utilitários -» Converter artigos para Lotes -» Selecione o Artigo pretendido. Uma vez na Ficha de
Conversão siga com as instruções indicadas.

Ao tomar esta ação faz com que todos os movimentos (Vendas e Compras) em que este Artigo esteve envolvido
fiquem associados ao Lote que criou.

Isto quer dizer que todos os documentos em que foi movimentado o Artigo ficarão registados com o mesmo
Lote. Só a partir deste “ponto zero” é que deverá começar a “verdadeira” gestão dos Lotes e Validades.
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Para tal, aconselhamos a que, ao Converter um Artigo para Lote, insira a seguinte informação no registo:

- Código Lote: 000000
- Designação: Inicial
- Data Fabrico: (deixe em branco)
- Data Validade: (deixe em branco)

Supondo ainda que pretende Converter um Artigo para Lote e quer associar aos movimentos anteriores vários
Lotes para um Artigo… Esta operação é exequível mas preferimos que antes de o fazerem nos contatem para
analisarmos caso-a-caso.

Equipa KeyInvoice
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