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Processo: Compras
Nome do Processo: Restrição de quantidade mínima para compra

Acesso
Compras  Pedido de Compra Automático

Motivação
Criado no cadastro da matéria-prima o campo Tabela de fornecedores. Nessa tabela o usuário irá preencher com a
Quantidade mínima e múltipla. Recurso criado para empresas que ao gerar um pedido de compra de um
determinado fornecedor que impõe restrição de quantidade mínima para compra. Com esse novo recurso quando
houver a necessidade de gerar um pedido de compra, o sistema irá verificar se o fornecedor selecionado no pedido
de compra tem restrição de quantidade mínima.

Parâmetros
1 Ter Fornecedor cadastrado no sistema. Em Compras, na pasta Cadastro;
2 Ter Matéria Prima cadastrada no sistema. Em Produtos e Serviços;
3 No cadastro da Matéria Prima na Tabela de Fornecedores, preencha os campos Quantidade Mínima e Quantidade
Múltipla.
4 Ter Pré-Fase cadastrada no sistema.

Entrada
Em Compras, selecione a opção Pedido de Compra Automático. Na tela de inclusão do pedido de compra, no campo
Opções de Compilação, marque o campo Restrição de Quantidade Mínima e Múltipla. Preencha os demais campos
de busca e clique no link Próximo Passo. Na tela de Geração de Ordem de Compra: Ajuste para Geração, o sistema
exibirá os campos:

- Quantidade Liquida = quantidade referente à necessidade de compra.
- Quantidade Aprovada = quantidade que será gerado o pedido de compras.
- Quantidade Mínima = quantidade mínima de compra estipulada pelo fornecedor.
- Quantidades Múltiplas = quando a quantidade liquida for maior que a quantidade mínima, o sistema irá gerar o
pedido baseado na quantidade múltipla.
Exemplo:
Quantidade da necessidade de compra = 125
Quantidade Mínima = 50
Quantidade Múltipla = 100
A quantidade aprovada será de 200 peças. Quando a quantidade liquida for maior que a quantidade múltipla, a
quantidade aprovada será sempre o dobro da quantidade múltipla.
- Marque o campo Código Produto, clique no link Próximo Passo.
O sistema exibirá a tela de Geração de Compra. Clique no link Finalizar, para gerar o pedido de compras.

Atenção! O sistema exibirá os dados referentes à matéria-prima marcada em laranja, quando no cadastro da
matéria-prima, no campo Tabela de Fornecedores estiver selecionado mais de um fornecedor. Para gerar o pedido
de compra será necessário selecionar somente um fornecedor.

Validações
1 O sistema irá gerar o pedido de compra de acordo com a quantidade mínima e múltipla preenchida no cadastro da
matéria-prima;

Saída
1 Geração do pedido de compra.

