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5.1 – Configuração Geral
Para utilizar o módulo de Estoque

(Menu Utilitários - tela 998), conforme figura 1: 

(41) Controle de Estoque – Determina se 

Estoque” não será mostrado em telas e relatórios

(42) Controle de Depósito – Determina se o controle de estoque de

Se sim, as entradas serão lançadas no depósito, as saídas na loja com opção para transferir o estoque;

(45) Altera Preço – Determina se a entrada de estoque altera preço de venda no cadastro de produto;

(46) Baixa de Trocas – Determina se incrementa o saldo do produto na baixa de trocas;

(47) Geração de Cestas – Determina se baixa estoque

(ALTSDO) Controle de Saldo – Determina se o usuário poderá corrigir o saldo do produto, direto pela entrad

estoque; 

(BXSDO) Controle de Estoque – Determina se o usuário poderá lançar notas de entrada que não atualizarão o 

saldo de estoque dos produtos. Serão consideradas apenas contabilmente;

(123) Contas a Pagar – Determina se após a entrada de estoque fará lançamento no contas a pagar;

(PARTOLE) Margem de Tolerância – Determina qual a porcentagem máxima tolerada de margem de venda após 

entrada; 

(DIFNF) Diferença Nota – Determina qual a diferença aceitável no 

(PARFORN) Reembolsar Fornecedor – 

  

Estoque 

Configuração Geral 
Estoque é necessário definir os seguintes parâmetros, na Configuração Geral 

tela 998), conforme figura 1:  

Determina se é feito o controle de estoque. Se optar por “não” o campo “

erá mostrado em telas e relatórios; 

Determina se o controle de estoque de LOJA e DEPÓSITO são feitos separadamente. 

Se sim, as entradas serão lançadas no depósito, as saídas na loja com opção para transferir o estoque;

se a entrada de estoque altera preço de venda no cadastro de produto;

Determina se incrementa o saldo do produto na baixa de trocas;

se baixa estoque na geração de cestas; 

Determina se o usuário poderá corrigir o saldo do produto, direto pela entrad

Determina se o usuário poderá lançar notas de entrada que não atualizarão o 

saldo de estoque dos produtos. Serão consideradas apenas contabilmente; 

Determina se após a entrada de estoque fará lançamento no contas a pagar;

Determina qual a porcentagem máxima tolerada de margem de venda após 

Determina qual a diferença aceitável no fechamento da nota fiscal de entrada

 Determina se o sistema irá trabalhar com reembolso ao fornecedor.

 

Figura 1 – Tela de Configuração Geral 
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é necessário definir os seguintes parâmetros, na Configuração Geral 

por “não” o campo “Saldo de 

LOJA e DEPÓSITO são feitos separadamente. 

Se sim, as entradas serão lançadas no depósito, as saídas na loja com opção para transferir o estoque; 

se a entrada de estoque altera preço de venda no cadastro de produto; 

Determina se incrementa o saldo do produto na baixa de trocas; 

Determina se o usuário poderá corrigir o saldo do produto, direto pela entrada de 

Determina se o usuário poderá lançar notas de entrada que não atualizarão o 

Determina se após a entrada de estoque fará lançamento no contas a pagar; 

Determina qual a porcentagem máxima tolerada de margem de venda após 

fechamento da nota fiscal de entrada; 

Determina se o sistema irá trabalhar com reembolso ao fornecedor. 



 

 

 

5.2 – Entradas 

5.2.1 – Manutenção 

Em Manutenção de Entrada de Estoque

e também os produtos de cada entrada

com status NOTA EM ABERTO e alterar dados. Quando acionado o botão 

de confirmação, avisando que será estornado o estoque e contas a pagar.

 

 

 

Para inclusão de novas entradas, 

figura 3, onde é possível definir CFOP, frete, impostos, d

compra ou através do botão SIMPLIFICADA

de emissão, documento, fornecedor e p

 

 

 

 

Figura 

Estoque 

Em Manutenção de Entrada de Estoque (079), conforme figura 2, é possível visualizar as entradas de documentos 

e também os produtos de cada entrada. No botão ALTERAR na barra de tarefas é possível acessar as entradas 

e alterar dados. Quando acionado o botão ESTORNAR, o sistema traz uma pergunta 

de confirmação, avisando que será estornado o estoque e contas a pagar. 

de novas entradas, existem duas maneiras através do botão INCLUIR (

definir CFOP, frete, impostos, descontos e também é possível

SIMPLIFICADA (tela 099), conforme figura 4, onde o usuário 

ão, documento, fornecedor e produtos. 

Figura 2 – Manutenção de Entradas no Estoque 

 
4 

é possível visualizar as entradas de documentos 

. No botão ALTERAR na barra de tarefas é possível acessar as entradas 

, o sistema traz uma pergunta 

 

existem duas maneiras através do botão INCLUIR (tela 080), conforme 

ambém é possível incluir um pedido de 

, onde o usuário apenas preenche a data 



 

 

 

Figura 

Figura 4 – Tela de inclusão simplificada de entrada de estoque

Estoque 

 
Figura 3 – Tela de inclusão entrada de estoque 

Tela de inclusão simplificada de entrada de estoque 
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5.2.2 – Consulta 

 Em Consulta Entradas (tela 082), conforme figura 5, 

filtros, o período de emissão e em Listar escolher por Todos, Registros Marcados e 

 

5.2.3 – Produção 

 Em Registro de Produção (tela 050), conforme figura 8, informando um produto que foi definido 

Composição de Produtos (tela 303), conforme Manual Retwin 02 

produto a ser fabricado ou manipulado

 

 

Figura 6 – Filtro do Resumo da Nota Fiscal Entrada

Estoque 

Em Consulta Entradas (tela 082), conforme figura 5, é possível localizar os 

o período de emissão e em Listar escolher por Todos, Registros Marcados e Registros

 

Clicando em Visualizar Nota (

conforme figura 6, acesse o relatório Resumo da 

nota fiscal de entrada, conforme figura 

disponível no menu Estoque

Relatórios/Resumo da Nota 

 

 

Em Registro de Produção (tela 050), conforme figura 8, informando um produto que foi definido 

, conforme Manual Retwin 02 – Produtos, página 16,

fabricado ou manipulado preenchendo o campo qtde receita e clicando no botão Confirmar

Figura 5 – Tela de consulta das entradas 

Filtro do Resumo da Nota Fiscal Entrada 
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s documentos utilizando os 

Registros Não Marcados. 

 

Clicando em Visualizar Nota (tela 083), 

conforme figura 6, acesse o relatório Resumo da 

nota fiscal de entrada, conforme figura 7 também 

no menu Estoque/ Entradas/ 

Resumo da Nota Fiscal de Entrada. 

Em Registro de Produção (tela 050), conforme figura 8, informando um produto que foi definido em 

Produtos, página 16, o sistema define o 

e clicando no botão Confirmar. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Filtro do Relatório de Produção

Estoque 

 

O relatório de Preços de Produção (tela 

051), conforme figura 9, é 

produto, a data de produção e gerar o 

relatório, conforme figura 10. 

 

Figura 8– Registro de Produção 

Figura 7 – Resumo da Nota Fiscal Entrada 

Relatório de Produção 
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O relatório de Preços de Produção (tela 

051), conforme figura 9, é possível escolher o 

a data de produção e gerar o 

relatório, conforme figura 10.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.4 – Relatórios 

 No relatório de Entradas do Estoque (tela 085), conforme figura 11, 

a seleção, agrupando por um dos filtros

documentos não marcados e em Listar 

relatório Analítico, Sintético ou Resumido

 

 

Figura 

Estoque 

No relatório de Entradas do Estoque (tela 085), conforme figura 11, é possível utilizar dos filtros para fazer 

a seleção, agrupando por um dos filtros, em Listar tem as opções: Todos os documentos, documentos marcados e 

em Listar 2 as opções: Geral, somente bonificações e somente r

Analítico, Sintético ou Resumido, conforme figura 12. 

 

Figura 10 – Relatório de Produção 

Figura 11 – Filtro de Entradas de Estoque 
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é possível utilizar dos filtros para fazer 

Todos os documentos, documentos marcados e 

ões e somente reembolso gerando o 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 

Figura 13 – Filtro do Resumo Mensal de Entrada de Estoque

Figura 14 –

Estoque 

 

No relatório Resumo Mensal de 

Entradas de Estoque (tela 086), conforme figura 

13, é possível gerar o relatório 

conforme figura 14, 

filtros e a Opção Data de Emissão ou Data de 

Lançamento. 

 

 

 

Figura 12– Relatório de Entrada de Estoque - Analítico 

Resumo Mensal de Entrada de Estoque 

– Resumo Mensal de Entrada de Estoque 
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No relatório Resumo Mensal de 

Entradas de Estoque (tela 086), conforme figura 

13, é possível gerar o relatório Analítico, 

 ou Sintético, utilizando os 

Data de Emissão ou Data de 



 

 

 

No relatório de Análise de Preços (tela 096), conforme figura 15

Nenhum ou Grupo e gerar o relatório conforme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 

Estoque 

No relatório de Análise de Preços (tela 096), conforme figura 15, é possível utilizar os filtros, classificar por 

e gerar o relatório conforme figura 16. 

Figura 16 – Relatório de análise de preços pela entrada 

Figura 15 – Filtro de análise de preços 
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, é possível utilizar os filtros, classificar por 



 

 

 

5.3 – Saídas 

5.3.1 – Manutenção 

Em Manutenção de Saídas de Estoque (

produtos. No botão ORDEM é possível escolher entre as opções 

Data/Grupo ou Data/Subgrupo. 

 

 

Ao clicar no botão Vendedor na barra de 

tarefas, o sistema traz um Totalizador (tela 287), 

conforme figura 19 do vendedor selecionado e a 

opção de alterar o vendedor da saída de 

  

Figura 18 – Organização de Saídas por Período

Estoque 

de Estoque (tela 087), conforme figura 17, é possível visualizar as 

é possível escolher entre as opções Data/Produto, Data/Cliente, Data/Seção, 

 

Ao clicar no bot

de tarefas, o sistema abre

conforme figura 18

organizadas pelo período 

 

 

Ao clicar no botão Vendedor na barra de 

, o sistema traz um Totalizador (tela 287), 

do vendedor selecionado e a 

opção de alterar o vendedor da saída de estoque. 

Figura 17 – Manutenção de Saídas do Estoque 

Organização de Saídas por Período 

Figura 19 – Totalizar / Alterar Vendedor
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, é possível visualizar as saídas de 

Data/Produto, Data/Cliente, Data/Seção, 

 

Ao clicar no botão Organizar na barra 

, o sistema abre o filtro (tela 146), 

conforme figura 18 e traz as saídas 

organizadas pelo período definido. 

Totalizar / Alterar Vendedor 



 

 

 

5.3.2 – Relatórios 

No relatório de Saídas do Estoque

para fazer a seleção, classificando por um dos filtros

21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura

Figura 20 – Filtro do Relatório de Saídas de Estoque (Vendas)

Estoque 

do Estoque (Vendas) (tela 217), conforme figura 20, é possível utilizar dos filtros 

por um dos filtros, gerando o relatório Analítico ou 

Figura 21 – Saídas de Estoque (Vendas) - Analítico 

Filtro do Relatório de Saídas de Estoque (Vendas) 
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, é possível utilizar dos filtros 

ou Sintético, conforme figura 

 



 

 

 

 

 

 

 

No relatório de Saídas por Cupom

564), conforme figura 24, é possível escolher o 

cliente, período e obter o relatório 

figura 25. 

 

 

 

Figura 22 – Filtro Resumo de Alíquotas Fiscais

Figura 23 – Saídas do Estoque 

Estoque 

No relatório de Resumo de Alíquotas Fiscais (tel

221), conforme figura 22

período e classificar por 

o relatório conforme figura 

 

 

 

 

 

 

 

No relatório de Saídas por Cupom (tela 

, é possível escolher o 

 conforme 

Resumo de Alíquotas Fiscais 

Saídas do Estoque - Resumo de Alíquotas Fiscais por Data 

Figura 24 – Filtro do Relatório de Saídas por Cupom

Figura 25 – Saídas por Cupom - Sintético 
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Resumo de Alíquotas Fiscais (tela 

22, é possível definir o 

por Data ou Alíquota, gerando 

figura 23. 

 

 

 

Filtro do Relatório de Saídas por Cupom 



 

 

 

5.3.3 – Trocas/Perdas/Consumos 

5.3.3.1 – Manutenção 

Em Manutenção de Trocas/Perdas/Consumos (tela 214

produtos. Isso pode ser feito através do grid, conforme figura 28

tarefas para abrir a tela 215, conforme figura 29

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 27 

Figura 

Figura 26 – Filtro do Relatório saídas por pedido de venda

Estoque 

 

 

No relatório 

venda (tela 365), conforme figura 2

possível utilizar os filtros, definir período e 

obter o relatório conforme

 

 

 

 

 

 

Em Manutenção de Trocas/Perdas/Consumos (tela 214) é possível incluir e alterar as ocorrências dos 

produtos. Isso pode ser feito através do grid, conforme figura 28 ou clicando no botão INCLUIR na 

tarefas para abrir a tela 215, conforme figura 29. 

 

27 – Relatório saída por pedido de venda - Sintético 

Figura 28 – Manutenção de Trocas/Perdas/Consumos 

Filtro do Relatório saídas por pedido de venda 
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ório Saídas por pedido de 

(tela 365), conforme figura 26, é 

possível utilizar os filtros, definir período e 

conforme figura 27. 

 

uir e alterar as ocorrências dos 

ou clicando no botão INCLUIR na barra de 



 

 

 

Na tela 215, o usuário define a data, 

Vencimento, Embalagem danificada, Embalagem vazia, Produto deteriorado, Data curta ou Consignado

preenchendo todos os campos clique em 

 

5.3.3.2 – Baixa de trocas 

  

Em Geração de baixa de trocas (tela 220), conforme figura 30

Em seguida altere o campo Retorna clicando

baixa será preenchida com a data do dia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

Figura 

Estoque 

a data, escolhe o Tipo, se for TROCA escolha também o 

Vencimento, Embalagem danificada, Embalagem vazia, Produto deteriorado, Data curta ou Consignado

preenchendo todos os campos clique em Confirmar. 

Em Geração de baixa de trocas (tela 220), conforme figura 30, escolha o período, o fornecedor e clique em Gerar. 

clicando ENTER, automaticamente o campo será preenchido com S, 

baixa será preenchida com a data do dia e clique em Confirmar. 

                                                                                                      Figura 30 – Baixa de trocas 

Figura 29 – Inclusão de Trocas/Perdas/Consumos 
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também o Motivo: Data de 

Vencimento, Embalagem danificada, Embalagem vazia, Produto deteriorado, Data curta ou Consignado, 

 

o fornecedor e clique em Gerar. 

á preenchido com S, a data de 



 

 

 

5.3.3.3 – Relatórios 

 

 

No relatório de média de consumo (tela 

226), conforme figura 33, é possível utilizar os 

filtros, definir a quantidade de dias que quer a 

média e obter o relatório conforme figura 34.

 

 

 

Figura 31 – Filtro do Relatório de Trocas/Perdas/Consumos

Figura 

Estoque 

 

No relatório de Trocas/Perdas/Consumos 

216), conforme figura 31, é possível utilizar os filtros, 

definir período e obter o relatório 

conforme figura 32. 

 

 

 

 

 

No relatório de média de consumo (tela 

, é possível utilizar os 

a quantidade de dias que quer a 

latório conforme figura 34. 

Filtro do Relatório de Trocas/Perdas/Consumos 

Figura 32 – Relatório de Trocas não baixadas 

Figura 34 – Relatório de média de consumo 

Figura 33 – Filtro de Relatório de média de consumo
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No relatório de Trocas/Perdas/Consumos (tela 

216), conforme figura 31, é possível utilizar os filtros, 

definir período e obter o relatório Analítico ou Sintético 

 

 

Filtro de Relatório de média de consumo 



 

 

 

5.3.3.4 – Setores de manutenção 

 Em Manutenção de Setores de Consumo (tela 018) é possível alterar e incluir novos setores, através da 

grid, conforme figura 35 ou clicando no botão INCLUIR na 

 

 

  

Figura 

Figura

Figura 37 – Relatório de Setores de Consumo

Estoque 

Em Manutenção de Setores de Consumo (tela 018) é possível alterar e incluir novos setores, através da 

grid, conforme figura 35 ou clicando no botão INCLUIR na barra de tarefas abrindo a tela 019, conforme figura 36.

 

 No relatório de 

020), conforme figura 

relatório em ordem Alfabética

38. 

 

Figura 35 – Manutenção de Setores de Consumo 

Figura 36 – Inclusão de Setores de Consumo 

Relatório de Setores de Consumo 

Figura 38 – Setores de Consumo 
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Em Manutenção de Setores de Consumo (tela 018) é possível alterar e incluir novos setores, através da 

abrindo a tela 019, conforme figura 36. 

 

 

No relatório de setores de consumo (tela 

), conforme figura 37, é possível obter o 

em ordem Alfabética conforme figura 



 

 

5.3.4 – Devoluções 

 Em Manutenção de Devoluções (tela 025), conforme figura 39,

produto devolvido, clicando em ENTER 

produtos devolvidos. Em seguida preencha o campo produto levado

se confirma o encerramento de produtos levados

para excluir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40 – Filtro do Relatório de Devoluções

Estoque 

Em Manutenção de Devoluções (tela 025), conforme figura 39, é necessário preencher

, clicando em ENTER o sistema trará uma mensagem se é confirma o encerramento dos 

m seguida preencha o campo produto levado, clicando ENTER o sistema trará a 

se confirma o encerramento de produtos levados. Sobre as grides tecle ENTER para alterar quantidade e 

 

 

 No Relatório de Devoluções (tela 

565), conforme figura 40

o relatório Analítico ou Sintético

Produtos Devolvidos ou Produtos 

por período, obtendo o relatório 

conforme figura 41.

 

 

Figura 39 – Manutenção de Devoluções 

Filtro do Relatório de Devoluções 
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é necessário preencher data, cliente e 

o sistema trará uma mensagem se é confirma o encerramento dos 

, clicando ENTER o sistema trará a mensagem 

Sobre as grides tecle ENTER para alterar quantidade e DELETE 

No Relatório de Devoluções (tela 

565), conforme figura 40, é possível obter 

Analítico ou Sintético, dos 

Produtos Devolvidos ou Produtos Levados 

por período, obtendo o relatório 

figura 41. 

 

 



 

 

5.3.5 – Arquivo Morto 

Em Visualização de Saídas do Estoque 

os produtos do arquivo morto. No botão ORDEM é possível escolher entre as opções

Data/Seção, Data/Grupo ou Data/Subgrupo.

 

5.4 – Transferências 

5.4.1 – Manutenção 

 Em Manutenção de Transferências de 

visualizar as transferências efetuadas, estornar

 

Figura

Estoque 

 

Em Visualização de Saídas do Estoque – Arquivo Morto (tela 218), conforme figura 42,

botão ORDEM é possível escolher entre as opções: Data/Produto, Data/Cliente, 

Data/Seção, Data/Grupo ou Data/Subgrupo. 

Em Manutenção de Transferências de Estoque (Depósito/Loja) (tela 142), conforme figura 43

estornar ou incluir clicando nos botões na barra de tarefa

Figura 42 – Visualização de Saídas do Estoque 

Figura 43 – Manutenção de Transferência de Estoque 

Figura 41 – Relatório de Devoluções - Analítico 
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Arquivo Morto (tela 218), conforme figura 42, é possível visualizar 

Data/Produto, Data/Cliente, 

 

(Depósito/Loja) (tela 142), conforme figura 43, é possível 

de tarefa. 

 



 

 

   Através da tela 143, conforme figura

entrada estoque, escolhendo o produto e a quantidade, em seguida clicar no botão INCLUIR

CONFIRMAR. 

 

5.4.2 – Relatório 

Figura

Figura 45 – Filtro do Relatório de Transferência de Estoque

Estoque 

Através da tela 143, conforme figura 44, é possível colocar os dados e optar pela entrada Manual ou Pela 

o produto e a quantidade, em seguida clicar no botão INCLUIR

 

 No relatório de Transferência de Estoque (tela 

144), conforme figura 45, é possível definir o produt

período, tipo: Geral, Depósito

Opção: Geral, Manual ou Entrada

o relatório, conforme figura 

 

Figura 44 – Inclusão de Transferência de Estoque 

iltro do Relatório de Transferência de Estoque 

Figura 46 – Transferência de Estoque 
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e optar pela entrada Manual ou Pela 

o produto e a quantidade, em seguida clicar no botão INCLUIR e depois 

 

relatório de Transferência de Estoque (tela 

é possível definir o produto, 

período, tipo: Geral, Depósito-Loja ou Loja-Depósito e 

Entrada de estoque obtendo 

o relatório, conforme figura 46. 

 



 

 

5.5 – Contagem 

5.5.1 – Acerto de Saldo 

 Em Manutenção de Acerto de Saldo (LOJA) (tela 147), conforme figura 47, é possível 

escolhendo o produto, preenchendo o campo Novo Saldo Loja e clicando em Confirmar.

 

5.5.2 – Troca de Saldo 

 Em Manutenção de Troca de Saldo

escolhendo o produto, preenchendo o campo Novo Saldo Loja e clicando em Confirmar.

Figura 

Figura 

Estoque 

Em Manutenção de Acerto de Saldo (LOJA) (tela 147), conforme figura 47, é possível 

escolhendo o produto, preenchendo o campo Novo Saldo Loja e clicando em Confirmar.

Em Manutenção de Troca de Saldo (LOJA) (tela 150), conforme figura 48, é possível definir o saldo, 

escolhendo o produto, preenchendo o campo Novo Saldo Loja e clicando em Confirmar.

Figura 47 – Manutenção de Acerto de Saldo (LOJA) 

Figura 48 – Manutenção de Troca de Saldo (LOJA) 
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Em Manutenção de Acerto de Saldo (LOJA) (tela 147), conforme figura 47, é possível definir o saldo, 

escolhendo o produto, preenchendo o campo Novo Saldo Loja e clicando em Confirmar. 

 

(tela 150), conforme figura 48, é possível definir o saldo, 

escolhendo o produto, preenchendo o campo Novo Saldo Loja e clicando em Confirmar. 

 



 

 

5.5.3 – Zerar Saldos 

 Em Zerar Saldos (tela 148), conforme 

saldos, da Loja ou Depósito, utilizando os filtros e clicando em 

 

5.6 – Orientação para compra

5.6.1 – Cálculo estoque mínimo 

 Em Cálculo de Estoque Mínimo (tela 156), conforme figura 50, 

clicar em GERAR para que os produtos sejam trazidos na Aba Listagem dos Produtos

para que a atualização seja realizada com sucesso

Estoque 

Em Zerar Saldos (tela 148), conforme figura 49, é possível Zerar os saldos negativos ou 

saldos, da Loja ou Depósito, utilizando os filtros e clicando em Confirmar. 

ão para compra 

Em Cálculo de Estoque Mínimo (tela 156), conforme figura 50, é possível através dos filtros

clicar em GERAR para que os produtos sejam trazidos na Aba Listagem dos Produtos

realizada com sucesso. 

Figura 49 – Zerar Saldos 

Figura 50 – Cálculo do Estoque Mínimo 
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, é possível Zerar os saldos negativos ou Zerar todos os 

 

é possível através dos filtros e período 

clicar em GERAR para que os produtos sejam trazidos na Aba Listagem dos Produtos e depois em CONFIRMAR 

 



 

 

5.6.2 – Visualização 

 

 

Figura 51 – Filtro do Relatório de estoque mínimo dos produtos

Estoque 

 

 No Relatório de estoque mínimo dos 

produtos (tela 301), conforme figura 51 é 

possível visualizar os produtos de duas 

maneiras, através de uma tela (052), 

conforme figura 52 ou pelo relatóri

conforme figura 53.

 

 

 

 

Filtro do Relatório de estoque mínimo dos produtos 

Figura 52 – Visualização do Estoque Mínimo - Tela 
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No Relatório de estoque mínimo dos 

produtos (tela 301), conforme figura 51 é 

possível visualizar os produtos de duas 

, através de uma tela (052), 

conforme figura 52 ou pelo relatório, 

conforme figura 53. 

 



 

 

 

 

 

5.6.3 – Sugestão de compra 

 Em Sugestão de compra (tela 158), conforme figura 54

GERAR para que os produtos sejam trazidos na Aba Listagem dos Produtos e depois em GERAR COTAÇÃO na barra 

de tarefas para finalizar. Para incluir um novo produto, alé

de tarefas e coloque o código do produto ou clique no botão ao lado do campo e pesquise o produto na tela de 

cadastro ou clique em EXCLUIR na barra de tarefas para que o produto seja excluído da 

  

Figura 

Estoque 

compra (tela 158), conforme figura 54, é possível através dos filtros e período clicar em 

GERAR para que os produtos sejam trazidos na Aba Listagem dos Produtos e depois em GERAR COTAÇÃO na barra 

de tarefas para finalizar. Para incluir um novo produto, além dos que foram filtrados, clique

de tarefas e coloque o código do produto ou clique no botão ao lado do campo e pesquise o produto na tela de 

ou clique em EXCLUIR na barra de tarefas para que o produto seja excluído da 

 

 53 – Visualização do Estoque Mínimo - Relatório 

Figura 54 – Sugestão de Compra 
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, é possível através dos filtros e período clicar em 

GERAR para que os produtos sejam trazidos na Aba Listagem dos Produtos e depois em GERAR COTAÇÃO na barra 

clique em INSERIR na barra 

de tarefas e coloque o código do produto ou clique no botão ao lado do campo e pesquise o produto na tela de 

ou clique em EXCLUIR na barra de tarefas para que o produto seja excluído da listagem. 



 

 

5.6.4 – Relatório de Estoque Mínimo

5.6.5 – Remover trava do sistema 

 Em Remover trava do cadastro (tela 157), conforme figura 57, 

que ocorra a remoção da trava no cadastro do produto.

Figura 55 – Filtro de Relatório de Estoque Mínimo

Figura 56 

Estoque 

Relatório de Estoque Mínimo 

  

 No Relatório

(tela 067), conforme figura 55, é

visualizar o relatório

Alfabética, utilizando os filtros para fazer a 

seleção, em Listar pode optar por Todos ou 

Abaixo do estoque mínimo, 

dos filtros e gerar o relatório conforme 

figura 56. 

 

 

 

 

 

Em Remover trava do cadastro (tela 157), conforme figura 57, utilize os filtros e clique em Confirmar para 

que ocorra a remoção da trava no cadastro do produto. 

Filtro de Relatório de Estoque Mínimo 

Figura 56 – Estoque Mínimo - Alfabética 

Figura 57 – Remover trava do cadastro 
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elatório de Estoque Mínimo 

(tela 067), conforme figura 55, é possível 

visualizar o relatório de forma Numérica ou 

, utilizando os filtros para fazer a 

em Listar pode optar por Todos ou 

Abaixo do estoque mínimo, agrupar por um 

e gerar o relatório conforme 

 

 

 

 

 

 

 

 

utilize os filtros e clique em Confirmar para 

 



 

 

5.7 – Relatórios 

5.7.1 – Produtos com ou sem saldo

 

 

  

Figura 58 – Filtro de Relatório de produtos com/sem saldo

Figura 59 

Estoque 

com ou sem saldo 

 

 

 No Relatório de 

saldo (tela 122), conforme figura 5

visualizar o relatório de forma Numérica ou 

Alfabética, utilizando os filtros para fazer a 

seleção, em Listar pode optar por

de barras ou sem código de barras

um dos filtros e gerar o relatório conforme 

figura 59. 

 

 

 

 

 

Filtro de Relatório de produtos com/sem saldo 

Figura 59 – Relatório de produtos sem saldo 
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No Relatório de produtos com ou sem 

), conforme figura 58, é possível 

visualizar o relatório de forma Numérica ou 

Alfabética, utilizando os filtros para fazer a 

seleção, em Listar pode optar por: com código 

sem código de barras, agrupar por 

gerar o relatório conforme 

 



 

 

5.7.2 – Contagem de estoque 

 

 

 

 

 

  

Figura 60 – Filtro do Relatório de Contagem de Estoque

Estoque 

 

 No Relatório de c

(tela 140), conforme tela 60

visualizar o relatório de forma Numérica ou 

Alfabética, utilizando os filtros para fazer a 

seleção, em Tipo de Listagem

Planilha de contagem, ficha de contagem ou 

planilha com saldo, agrupar por um dos filtros 

e gerar o relatório conforme figura 

Filtro do Relatório de Contagem de Estoque 

Figura 61 – Planilha de Contagem 
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No Relatório de contagem de estoque 

(tela 140), conforme tela 60, é possível 

visualizar o relatório de forma Numérica ou 

Alfabética, utilizando os filtros para fazer a 

Tipo de Listagem pode optar por 

Planilha de contagem, ficha de contagem ou 

, agrupar por um dos filtros 

e gerar o relatório conforme figura 61. 

 

 

 

 



 

 

5.7.3 – Balancete 

 

Figura 62 – Filtro do Relatório de Balancete de Estoque

Figura 63 

Figura 

Estoque 

 

 No Relatório de balancete de estoque (tela 141), 

conforme figura 62, é possível visualizar o relatório 

Sintético por grupo ou Sintético por subgrupo

filtros para fazer a seleção por ordem 

conforme figura 63 ou visualizando os

figura 64. 

 

 

 

 

 

 

Filtro do Relatório de Balancete de Estoque 

63 – Balancete de Estoque – Relatório em ordem alfabética 

Figura 64 – Balancete de Estoque – Totais na tela 
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Relatório de balancete de estoque (tela 141), 

é possível visualizar o relatório Analítico, 

Sintético por grupo ou Sintético por subgrupo utilizando os 

por ordem alfabética ou numérica, 

visualizando os Totais na tela, conforme 

 
 



 

 

5.7.4 – Reposição de estoque 

 No Relatório para reposição de 

utilizar os filtros para fazer seleção, ordenar por ordem crescente ou decrescente clicando no ícone A/Z ao lado 

do campo e gerar o relatório, conforme figura 

 

 

5.7.5 – Divergências de saldo 

Figura 65 –

Figura 67 – Filtro de Relatório de Divergências de Saldos

Estoque 

No Relatório para reposição de estoque (tela 300), conforme figura 65, é possível definir o período

, ordenar por ordem crescente ou decrescente clicando no ícone A/Z ao lado 

elatório, conforme figura 66. 

  

 No Relatório de 

110), conforme figura 67,

período, utilizar os filtros para fazer 

o relatório conforme figura 

 

 

 

– Filtro do Relatório para Reposição de Estoque 

Figura 66 - Reposição de Estoque 

Filtro de Relatório de Divergências de Saldos 
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é possível definir o período, 

, ordenar por ordem crescente ou decrescente clicando no ícone A/Z ao lado 

 

 

de divergências de saldo (tela 

110), conforme figura 67, é possível definir o 

tros para fazer seleção e gerar 

o relatório conforme figura 68. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.6 – Movimentação de material 

 

 

 

Figura 

Figura 69 – Filtro de Relatório de Movimentação de Material

Estoque 

 

 

 No Relatório de movimentação de 

material (tela 149), conforme figura 69

definir o período, utilizar os filtros para 

seleção e gerar o relatório, por ordem 

ou numérica, conforme figura 70.

 

 

 

 

 

Figura 68 – Relatório de Divergências de Saldos 

Figura 70 – Mapa de Movimentação de Material 

de Movimentação de Material 
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Relatório de movimentação de 

149), conforme figura 69, é possível 

definir o período, utilizar os filtros para fazer a 

seleção e gerar o relatório, por ordem alfabética 

, conforme figura 70. 

 

 


