
BLOQUEIO DE PRODUTOS



Bloqueio de Produtos

   Menu de Usuário

   Clicar em Materiais.

   Clicar em Bloqueio de Produtos.

   Clicar em Criar.

   A tela mostrará os campo a serem preenchidos, onde todos aqueles que possuírem um
“*” são obrigatórios.

   Data: Informar a Data do Bloqueio.
   Local: Informar o Local do Produto que será feito o Bloqueio e dar um TAB.
   Observação: Informar se necessario uma informação deste Bloqueio.



   Após informar os campos, clicar em Salvar.

   Ao clicar em “Salvar”, o sistema gera o número do Bloqueio para uma consulta futura e
abre novos vinculados.

   Clicar em  Itens:

   Clicar em Criar:



   Inserir o código do produto e pressionar a tecla “TAB”

   Produto: Informar o código do produto.

   Quantidade: Quantidade que deseja bloquear.

   Caso não seja de conhecimento do usuário o código do produto, clicar em .  Onde

apresentará alguns campos de busca:

   Produto: Digitar o intervalo do código do produto.

   Descrição: Digitar alguma palavra que faça parte do material.

   Tipo: Selecionar o tipo do produto (consumo, permanente e serviço).

   Classificação: Selecionar a classificação que o produto pertence.



   Após  escolher  o  produto  independente  do  tipo  (Consumo,  Permanente  ou  com

Controle de Lote), pressione a tecla “TAB”. O sistema irá preencher automaticamente o

nome do produto, unidade, tipo e razão.

   

   Após informar os dados, clicar em “Salvar”.

   

   Irá aparecer a quantidade que foi bloqueado do produto.

   Para efetuar o desbloqueio do produto deve ir no programa Bloqueio de Produtos

ir em Localizar caso saiba o número do Bloqueio.



Caso não saiba pode utilizar o Filtro

   Produto: No filtro deve digitar a informação que possui, no exemplo utilizamos o código

do produto, após digitar o código do produto clicar em localizar.

   Seleciona o registro que deseja, e clica em retornar, após clicar em Desbloqueio.

   Irá abrir uma janela para selecionar o produto e a quantidade.



Após inserir as informações clicar em Confirmar, após clicar na aba Itens, constará

que as quantidades desbloqueadas foram aplicadas ao produto.


