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Apostila Fusion - Estoque

Material de uso exclusivo para o curso, proibida a reprodução.
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Capı́tulo 1

Configuração
A configuração do estoque se inicia pela criação de um depósito. Para o sistema o depósito é um
sinônimo para armazêm, galpão, onde várias produtos são colocados lá. Um sistema pode ter vários
depósitos. Uma empresa pode estar localizada em um bairro e ter um espaço apenas para show room
de seus produtos. Este show room é considerado um depósito para efeitos de sistema. E ainda ter
um depósito em outro bairro, tanto para entrega como retirada de produtos.
Acesse CADASTRO/Empresa/Depósito para gerenciar os depósitos.

Opções de configuração de depósito:
1. Quantidade Negativa: Informe se o depósito permite a baixa de estoque negativa, isto é, se a
quantidade estiver zero e alguém efetivar a baixa de quantidade 1 este irá ficar negativo de um
produto.
2. Temporária Negativa: Quantidade temporária é uma quantidade reservada em razão do
produto estar em trânsito ou em reserva de venda por exemplo. Esta configuração permite ou
não que a quantidade temporária fique negativa.
3. Exibe balcão: permite a visualização de quantidade desse depósito em outra empresa que não
seja responsável por este depósito.
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CAPÍTULO 1. CONFIGURAÇÃO
4. Virtual: O depósito virtual agrega a quantidade de outros depósitos exibindo a quantidade
total dos depósitos listados.

5. Virtual baixa: Habilita a baixa em estoque virtual, caso contrário não será permitida a baixa e
utilizada apenas para leitura. Neste caso é configurado a ordem de baixa por depósito e depois
por estoque (localização) do produto.

6. Número de Série efetua baixa. Ao ler um número de série já efetua a baixa. Opção utilizada
quando o próprio vendedor esta em posse do produto e ao ler o número de série já efetua a
baixa.

Depois de configurar seu depósito, acesse CADASTRO/Empresa/Empresa para selecionar na
empresa quais depósitos ele irá utilizar.

7

Uma empresa pode ter mais de uma situação de depósito, segue:

1. Depósito Geral: é o depósito padrão da empresa. É utilizado para venda dos produtos e
quando uma compra é entregue no estoque é o depósito selecionado por padrão para entrega.
2. Depósito RMA: Quando um RMA (Remessa de Mercadoria para Análise) é feito, o produto é
adicionado nesse depósito. Isto é importante pois o produto de RMA é um produto com
defeito e será analisado ainda. Então na emissão de pedidos de RMA estes produtos são
separados em um depósito por estarem com defeito. Um depósito de RMA pode ser
simplesmente uma estante ou uma sala pequena dependendo da empresa.
3. Depósito de consignação: Quando um pedido de consignação é feito, um estoque do cliente
especı́fico é criado dentro da empresa. Quando for necessário verificar a quantidade total de
produtos consignados basta efetuar busca nesse depósito.
4. Depósito de compra: Este depósito é utilizado geralmente na importação de produtos. Como a
importação por padrão é marı́tima por padrão, a entregua de produtos é demorada. Com isso
os produtos podem demorar mais de um mês para chegada. Com a compra dos produtos
efetuada esses produtos podem ser disponibilizados para compra antes mesmo de dua chegada.
Caso a compra de importação seja disponibilizada para venda, um estoque é criado dentro
desse depósito automáticamente.

A configuração dos pedidos do sistema pode ter diversas situações. Um pedido de venda da baixa em
estoque, já um de reserva efetua baixa na temporária, devolução efetua uma entrada e não uma
saı́da, por último, um orçamento não efetua nenhum tipo de movimentação de estoque. Caso seja
necessário, é possı́vel escolher ainda o depósito especı́fico de um tipo de pedido.
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Configure se a baixa deve ser feita no estoque e na temporária.

Configure o tipo se entrada, saı́da ou sem baixa.

CAPÍTULO 1. CONFIGURAÇÃO
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A configuração efetuada é aplicada aos pedidos listados em
MOVIMENTAÇÃO/Pedido/Corporativo—Varejo. Esta configuração valerá para os pedidos novos,
pois, quando um pedido é iniciado ele copia as informações configuradas na empresa para ele, a fim
de que o pedido tenha movimentação consistente em todo o seu tempo de vida.
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Capı́tulo 2

Movimentação

Em MOVIMENTAÇÃO/Estoque/Movimento pode ser visualizado todos os movimentos feitos no
estoque. Tanto de entrada como saı́da. Caso se queira ver toda a movimentação do dia deve se
selecionar no perı́odo a data de inı́cio e a data do dia seguinte. A busca pode ser feita também pelo
código do produto ou nome do produto e, por usuário, quem efetuou o movimento, etc.

No resultado da busca pode-se visualizar em qual depósito foi feito o movimento, o tipo se entrada
ou saı́da, a observação no caso de movimentação manual, o usuário etc.
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CAPÍTULO 2. MOVIMENTAÇÃO

Capı́tulo 3

Movimentação Manual

A movimentação pode ser feita de várias formas, pedido de venda, compra etc. A movimentação
também pode ser feita de forma manual, com objetivo de um ajuste. Para o sistema a movimentação
manual é considerada um erro, uma exceção em relação a movimentação. Entrada de produtos, por
exemplo, deve ser feita, pelo módulo de compra e não pela movimentação manual.

Efetue a busca do produto por qualquer meio, no caso abaixo iremos fazer a busca pela busca rápida.

Com a busca efetuada clique no produto e no ı́cone
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CAPÍTULO 3. MOVIMENTAÇÃO MANUAL

Digite a quantidade a ser efetuada o movimento, o tipo se entrada ou saı́da e a observação. A
observação é obrigada pois trata-se de uma movimentação que é um exceção. É importante que a
observação seja detalhada pois posteriormente caso precise explicar o motivo da baixa uma
observação genérica não irá atender.

Capı́tulo 4

Transferência

A permissão MOVIMENTAÇÃO/Transferência/Adicionar, tem como objetivo a transferência entre
depósitos. Deve se selecionar o depósito de origem e o depósito de destino para transferência.

Localize o produto desejado conforme as opções de busca como código, descrição do produto, famı́lia
ou fabricante, etc.
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CAPÍTULO 4. TRANSFERÊNCIA

Com a busca efetuada digite a quantidade e de ENTER, um aviso irá aparecer que informando que o
produto foi adicionado.

Repita o mesmo processo para todos os produtos que desejar, ao inserir todos os produtos clique em
”exibir pedido”para concluir o processo.

Clique em ”FINALIZAR TRANSFERENCIA”.

17

Para concluir uma transferência, deve-se confirmar as quantidades recebidas no estoque.

Clique em gravar e conclua a transferência.
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CAPÍTULO 4. TRANSFERÊNCIA

Capı́tulo 5

Transferência Rápida

A transferência rápida, efetua a transferência imediata de um depósito para outro sem a
confirmação, e é feita um produto de cada vez.

Digite o código do produto ou sua descrição para a busca.

Selecione o depósito de origem e destino, a quantidade e clique em gravar.
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Pronto ! Sua transferência foi concluı́da.

CAPÍTULO 5. TRANSFERÊNCIA RÁPIDA

Capı́tulo 6

Quantidade Temporária
Como dito anteriormente, a quantidade temporária é uma espécie de reserva do produto. Os motivos
pode ser vários, o produto pode estar em trânsito de um estoque para o outro, ou reservado para
venda, ou mesmo em uma pré-venda, processo que já está com a negociação aprovada apenas em
processo de emissão de nota fiscal, etc, enfim podem existir situações diversas.

É possı́vel listar todos os produtos que possuem quantidades temporárias no sistema, vá em
MOVIMENTAÇÃO/Estoque/Quantidade Temporária.

Para visualizar o que gerou a quantidade temporária clique na lupa.
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CAPÍTULO 6. QUANTIDADE TEMPORÁRIA

Será listado tudo que gerou quantidade temporária podendo ser pedido ou transferências.

Capı́tulo 7

Estoque

Estoque é unidade mı́nima de armazenamento de produto dentro do sistema. Ele pertence a um
depósito, ou em outras palavras um depósito é composto por diversos estoques. Cada produto tem
necessáriamente um estoque dentro de um depósito. Porém pode existir situações em que se pode ter
mais de um estoque. O motivo podem ser vários, o produto precisa ser colocado em dois lugares
diferentes, ou ainda, separar lotes de fabricação diferentes.

Para se criar um novo estoque vá em MOVIMENTAÇÃO/Estoque/Adicionar, selecione o produto e
o depósito. Após clique em gravar.

Pode ser necessários efetuar a busca do produto em um estoque especı́fico. A permissão
MOVIMENTAÇÃO/Estoque/Estoque Filtrar, irá permitir efetuar a busca informando o depósito e
o nome da localização. Na tela anterior é possı́vel criar um depósito com uma localização para ele,
exemplo ”rua a estante 3”. Muitos clientes criam códigos da localização exemplo ”zh14”. É possı́vel
digitar o nome dessa localização para filtrar um estoque.
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CAPÍTULO 7. ESTOQUE

A busca irá apontar várias linhas de resultado para o mesmo produto. Cada um deles um estoque
em um depósito.

É possı́vel visualizar todos os estoques de um determinado produto localizando o produto e clicando
na lupa para ver seus detalhes.
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CAPÍTULO 7. ESTOQUE

Capı́tulo 8

Expedição
A expedição tem como objetivo permitir o gerenciamento dos pedidos a serem entregues. Em
MOVIMENTAÇÃO/Estoque/Expedição, é possı́vel listar todos os pedidos. Os passos da expedição
constituem em:
1. novo: o pedido acabou de chegar na expedição
2. separando: o pedido nesse momento está sendo separado por alguém. E importante o uso dessa
etapa quando existe mais de uma pessoa trabalhando no estoque e tem por objetivo evitar que
duas pessoas separem o mesmo pedido.
3. separado: o pedido se encontra separado
4. enviado: a transportadora já retirou o produto, ou outro meio de entrega se encontra em posse
do pedido para efetuar a entrega
5. entregue: o pedido já foi entregue, sob esse passo o pedido irá desaparecer da expedição em 48
horas.

Ao colocar como separado um formulário é aberto solicitando os campos a serem preechidos que será
exibido na nota fiscal como Espécie: Caixa, Volume; Quantidade (de volumes); Peso bruto e lı́quido.
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CAPÍTULO 8. EXPEDIÇÃO

A transportadora tem função especial, além de sair na nota fiscal será possı́vel selecionando ela criar
o ”conhecimento”que é uma espécie de rebico a ser assinado pela transportadora.

Enviado: Nesse caso outros campos são disponibilizados, podendo ser preenchido o conhecimento
(número) de transporte do sedex.

Entrega: mesmos campos do passo de enviado.
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Para se gerar o conhecimento deve ser observado em CADASTRO/Configuração/Geral, qual é o
passo configurado para gerar o conhecimento. Na tela abaixo está configurado para enviado. Então
ao ser gerado o conhecimento todos os pedidos que estão no passo de enviado estarão presentes no
conhecimento.

Clique em conhecimento, selecione a transportadora e por qual ordem deseja exibir os pedidos. Com
isso serão listados os pedidos.
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CAPÍTULO 8. EXPEDIÇÃO

Abaixo imagem do conhecimento, observe o botão do PDF para enviar a impressora.

