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Processo: Logística
Nome do Processo: Distribuição de estoque

Acesso
Logística / Distribuição / Distribuição de estoque

Motivação
Permitir que durante o processo de distribuição de estoque, o usuário possa selecionar os itens a serem transferidos
de acordo com a cor, estampa e tamanho do produto.

Parâmetros
No cadastro do produto, devem ser preenchidos os campos de cor, estampa e tamanho.

Entradas
Na tela de distribuição do estoque selecione o produto, a estampa e a cor. A seguir, clique em Distribuição Manual e
selecione a filial origem para a transferência.
Tecle F5 para atualizar as informações do estoque na tela. Perceba que na primeira linha da grade, o sistema exibe a
quantidade em estoque na filial de origem, que é a filial 001 – São Paulo.
Digite a quantidade a ser transferida na coluna Distribuição.

A seguir, clique em Confirmar. Perceba que a coluna Distribuição foi preenchida com a quantidade total digitada pelo
cliente.

Atenção! A distribuição feita foi somente para a cor e estampa selecionada no cabeçalho da tela. Esta operação
deverá ser repetida para cada cor e estampa do produto.
Para prosseguir com a distribuição, selecione a próxima cor e estampa e digite novamente as quantidades a serem
transferidas.

Após repetir a operação para todas as cores e estampas a serem transferidas, clique em Efetivar.

O sistema exibirá todos os itens a transferir na parte inferior da tela e perguntará se o usuário continuará a
distribuição.

Para que o sistema gere os pré-faturamentos de transferência, clique em NÃO.

Validações
Em Logística / Expedição e Recebimento / Pré-Faturamento de Transferência, faça uma consulta para visualizar os
pré-faturamentos gerados a partir da distribuição de estoques.
O sistema gerou um pré-faturamento para cada filial destino.

Veja na consulta de estoque a quantidade do pré-faturamento reservada.

Saídas
Na consulta de estoque da filial 002, consta quantidade zerada para o produto 00001 – Camiseta.

Após o faturamento da transferência entre as filiais, a quantidade foi lançada na filial 002.

