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Produtos

   Menu de Usuário

   Clicar em Materiais [Cadastro].

   Clicar em Produtos Pendentes.

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

   
   Classificação: Classificação ao qual o produto pertence;
   Descrição: Descrição completa do produto;
   Abreviação: Descrição abreviada do produto até 200 caracteres;
   Tipo: Consumo, Permanente ou Serviço;
   Unidade: Unidade de medida do produto.
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   Após informar os campos, clicar em Salvar.

   Ao clicar em “Salvar”, o sistema gera o número para o produto e abre novos botões,
vinculados e relatórios.

   Entre botões e vinculados

   Cópia de Produto: Realiza a cópia do produto, com base nas informações do produto
que está na tela de transação.
   Inserir Rubrica: Ação que insere a rubrica informada, para os produtos, que estão
recuperados no programa.
   Remover Rubrica: Ação que Remove a rubrica informada, para os produtos, que estão
recuperados no programa.
   Alteração de produtos: Programa responsável pela alteração do tipo, classificação e
controle de lotes dos produtos selecionados no sistema.
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   Vinculado  Alteração  de  produtos,  altera  as  informações  de  Novo  tipo e  Nova
classificação, após realizar os ajustes, selecionar o botão Alterar produto.

   Aba Implantação, Programa onde é efetuado o cadastro de das informações 
relacionadas ao controle de estoque do produto.

  

Demais funcionalidades atreladas a vinculados:

   Atualiza Implantação do produto no almoxarifado: Transação que permite setar os
dados iniciais do produto no almoxarifado. 
  Cadastro  dos  lotes  do  material:  Programa  onde  são  cadastrados  os  Lotes  dos
produtos que possuem este tipo de Controle, na implantação do produto em estoque. 
   Controle de entradas do material – Consumo: Programa onde são demonstradas as
Entradas (Implantação/Compra/Devolução) dos Produtos de Consumo. 
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   Controle de entradas do material – Serviço: Programa onde são demonstradas as 
Entradas (Implantação/Compra/Devolução) dos Serviços. 

   Liberação de Consumo: Transação que permite restringir ou liberar a quantidade do 
material à ser requisitada pelos locais físicos.

   Este programa possui sua estrutura baseada em abas e necessita de privilégios de

categoria em ao menos uma das abas, para seu correto funcionamento. 
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