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Transferência de Materiais

   Menu de Usuário

   Clicar no menu Materiais.

   Clicar em Transferência de Materiais.

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

   Número: Exercício/Número gerado pelo sistema.

   Data: Data da inclusão da transferência de materiais no sistema.

   Almoxarifado (origem): Selecionar o Almoxarifado que sairá o material.

   Administração: Na qual o Almoxarifado de destino escolhido faz parte.

   Almoxarifado (destino): Selecionar o Almoxarifado  que será dada a entrada do 

material.

   Responsável: Quem será o responsável pela transferência. Caso não saiba o código 

do responsável basta clicar em  filtro 

   Observação: Observação da transferência.
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   Após informar os campos, clicar em Salvar.

   Ao clicar em “Salvar”, o sistema gera um número para a Transferência de Materiais e
novos programas vinculados que servirão para finalizar a transferência.
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   Clicar em Itens da Transferência - Solicita

   Clicar em Criar.

   Inserir o código do produto.

   Produto: Informar o código do Produto.

   Quantidade Solicitada: Informar a quantidade solicitada da transferida.
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   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.

   Classificação: Selecionar a classificação que o produto pertence.

   Após  escolher  o  produto,  pressione  a  tecla  “TAB”.  O  sistema  irá  preencher

automaticamente as informações do produto.
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   Digitar a Quantidade que será transferida. Clicar em Salvar. 

   Após clicar em Salvar, o item que foi salvo irá aparecer na tela abaixo.

   Após informar os itens que serão transferidos, clicar na aba Transferência de Materiais

para retornar a tela principal.
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   Clicar em Fechar.

   A  situação  da  transferência  será  alterada  para Fechada.  Clicar  em  Itens  da

Transferência.

   Preencher o campo Quantidade, com a quantidade que será efetivamente transferida e

clique em Salvar.
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   Após salvar, o sistema preencherá o campo Quantidade com a quantidade informada

pelo usuário.

   Caso queira atender todos os itens na totalidade de suas quantidades solicitadas, pode-

se utilizar o botão Atualização de Quantidade Atendida.

   Ao selecionar esta opção aparecerá uma mensagem de confirmação.
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   Ao confirmar, o sistema replicará para todos os itens da transferência as informações do

campo Qtd. Solicitada para o campo Quantidade, automaticamente.

   Após  informar  as  quantidades  dos  itens  que  serão  transferidos,  clicar  na  aba

Transferência de Materiais para retornar a tela principal.

   Clicar em Atualizar.
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   Ao  clicar  em  Atualizar,  a  situação  passa  de  “Fechada”  para  “Atualizada”.  Neste

momento  o  saldo  sairá  do  Almoxarifado  (origem) e  entrará  no  Almoxarifado  (destino)

indicado.

   Caso alguma informação tenha sido colocada de forma incorreta e haja necessidade de

cancelar a transferência. Basta clicar em “Estornar”.
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   Ao clicar em  Estornar,  a situação passa de “Atualizada”  para “Estornada”.  Neste

momento será dada a saída do material do almoxarifado (destino) e o saldo entrará no

almoxarifado (origem).
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