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1.

Gestão de inventários

A aplicação innergy W tem um módulo, na GES – Gestão de Stocks e Materiais, que permite a
execução de inventários, gerando regularização de existências com base em contagens físicas de
mercadorias. Este módulo permite a utilização de três métodos de inventariação distintos:
1.1 Inventário por talões
Permite a criação de três talões, com a indicação de qual o artigo e um campo para indicação
da quantidade contada. Este processo pressupõe a utilização de duas equipas diferentes para
a contagem física dos artigos. Caso as contagens estejam corretas, o innergy W efetuará as
devidas regularizações de existências. Caso seja necessário, será utilizado o terceiro talão
para nova contagem física.
1.2 Inventário por listas
Sistema semelhante ao inventário por talões, mas a listagem emitida contém três colunas,
para anotação da contagem física no mesmo papel. Este método não permite a inventariação
de artigos movimentados por lote.
1.3 Inventário por artigos
Indicação, diretamente no sistema, da contagem física efetuada para o(s) artigo(s).

Para aceder ao módulo de inventários deverá seguir o caminho:

O processo de inventários deve seguir a seguinte sequência:
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Criação do
inventário
Seleção do
método a
utilizar

Consolidação
inventários

Regularização
existências

Fecho
inventário

2.

Manutenção inventários

Inventário por talões
Inventário por listas
Inventário por artigos
Consolidação inventários

Geração regularização
diferenças

Fecho inventário

Manutenção de inventários
2.1 Para criar um novo inventário deve aceder a:

2.2 De seguida, deverá escolher a opção “Novo inventário”:

Embora esteja a criar um novo inventário, é possível, nesta mesma opção, selecionar:


Novo inventário – cria um novo processo de inventário;



Fecho de inventário – permite fechar um inventário em aberto;



Anulação de inventário – permite anular um inventário já criado;



Recalculo de inventário – recalcula um inventário já criado.
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1.

Deverá indicar qual o “Exercício a que se refere o inventário” (ex.: 2014), e selecionar
“Ok”, seguido de “Confirmar”.
a. Condicionar o processo de inventário a um (ou vários) armazém(ns) e/ou família(s) de
artigo(s). Para tal, deverá selecionar a opção “Man.Armazéns/Famílias” antes de
“Confirmar”.

b. No ecrã seguinte, deverá selecionar “Criar” e indicar:
 Armazém
 Grande família
 Família
Nota: se apenas indicar “Armazém”, então serão consideradas todas as grandes
famílias e famílias dos artigos no armazém escolhido. Poderá criar tantos
armazéns/grandes famílias/famílias quantos pretender.
c. Terminadas as seleções, de verá selecionar “Retorno” e, no ecrã seguinte, “Confirmar”.

2.

Aparecerá o ecrã abaixo, onde deverá indicar qual a data à qual pretende apurar as
existências:

Os campos “Data inicial dos movimentos” e “Inventário” serão preenchidos automaticamente.
3.

Selecione “Continuar”.

4.

Será criado um processo, no innergy W, que irá reconstruir o stock à data indicada
acima. Apenas após este processo terminar será possível continuar o processo de
inventário. Para ver se o processo de criação de inventário ficou concluído, clique no
botão das mensagens do servidor:
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E verifique se aparece a mensagem “Foi INICIALIZADO o Inventário...”:

3.

Inventário por talões
3.1 Aceder ao menu:

3.2 Escolha a opção “Pedido de talões”, e clique em “OK”.

3.3 Atribua uma série para os talões, à escolha, e indique o n.º de talões que tem para fazer o
inventário.
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Nota: Os talões são gerados fora do sistema.
3.4 Comunicação por talões
O processo de comunicação por talões, implica que se faça uma 1ª contagem, posteriormente
uma 2ª contagem, e se não tiver a certeza das contagens anteriores, uma 3ª contagem. Se a 2ª
contagem for igual à 1ª, o sistema gera automaticamente a 3ª. Pode também gerar uma 2ª
contagem automática, na opção de menu “Geração automática 2ª contagem”:

Nota: Se utilizar esta opção, o innergyW emite automaticamente duas listas para o Spool:
listagem resumo inventário por talões (GES8C5P) e listagem das 3 contagens (GES8C4P).
Comunicação 1ª contagem de talões
3.4.1 Aceder ao menu:

3.4.2 Indique a série dos talões que escolheu em 3.3 e faça “OK”.
3.4.3 Preencha conforme indicado em baixo:

N. º do talão
www.flowinn.biz
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De seguida introduza a chave externa do artigo e prima “Enter”.

Pode preencher a quantidade da linha no campo “Quantidade contada” ou no campo “Total”.
Prima “Enter” para inserir o(s) lote(s) do artigo.

Clique em “Confirmar” para fechar a

comunicação.

Comunicação 2ª contagem de talões
3.4.4 Aceder ao menu:
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3.4.5 Insira a série de talão indicada na 1ª contagem.

3.4.6 Este passo é igual ao passo 3.4.3, excetuando a introdução da chave ext.
Pode consultar a listagem dos talões, que contém a 1ª e 2ª contagens, na opção de menu:

Exemplo da listagem das 3 contagens, em Spool:

3.4.7 Fecho de inventário talões
Aceda à opção de menu:
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Após o fecho de inventário por talões, o sistema gera a lista resumo dos inventários por talão
(GES8C5P) e lista das 3 contagens (GES8C4P) para o Spool.

Exemplo de Lista resumo de Inventários por talões.

4.

Inventário por listas
Nota: O innergyW só permite fazer inventário por listas para artigos sem lote.
4.1 Para começar o processo de inventário por listas, aceda à seguinte opção de menu:

4.2 Escolha a grande família dos artigos e o n.º de listas que pretende gerar no sistema.
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Aceda ao Spool para visualizar a lista gerada. O nome da lista é “GES8D1P”. Deve guardar a
listagem em .pdf, clicando no botão direito do rato sobre a lista, e escolher a opção “Guardar
como PDF”:

Obterá uma lista com todos os artigos existentes no sistema, para a grande família escolhida:

4.3 Comunicação de contagens de listas
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Comunicação 1ª contagem
4.3.1 Aceda à opção de menu:

4.3.2 Confirme o exercício e o inventário da contagem e clique em “OK”.
4.3.3 Dê um número à lista e clique em “OK”.
4.3.4 Introdução de artigos: Vai comunicar os artigos que foram contabilizados na lista.

Nota: Não é possível introduzir artigos movimentados por lote.
Comunicação 2ª contagem
4.3.5 Aceda à opção de menu:
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4.3.6 Os passos seguintes são idênticos à 1ª contagem. Ver ponto 4.3.2 ao 4.3.4.
4.4 Fecho inventário
Depois de ter comunicado os artigos, aceda à opção de menu:

Poderá também emitir diferentes tipos de listas, como:


Listagem listas;



Listagem das 3 contagens;



Listagem resumo inventário.

Listagem Listas
a) Aceda ao menu:

b) Confirme o ano e o inventário, e indique se pretende emitir a 1ª ou 2ª contagem no campo
“Contagem”, introduzindo 1 ou 2, respetivamente. Se não preencher o campo “Contagem”,
o sistema emitirá as duas listas. Se pretende emitir uma das listas comunicadas nos
passos anteriores, indique o n.º no campo “Lista”. Se não preencher este campo, o sistema
emitirá todas as listas existentes.
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O sistema gerará a lista “GES7C0P” no Spool, como neste exemplo:

Listagem das 3 contagens
a)

Aceda ao menu:

b)

Confirme o exercício e o inventário, escolha o “Tipo de Seleção” (Todos os artigos
inventariados ou determinados artigos, escolhidos pelo utilizador), e o “Tipo de Listagem”
(com detalhes ou total por artigo).

O innergyW gerará a lista “GES7C5P” no Spool, como neste exemplo:
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Listagem resumo inventário
a)

Aceda ao menu:

b)

De seguida, valide o n.º do inventário e o ano. Na “Opção de Seleção” terá duas opções de
emissão da lista:

5.



“Todos os artigos inventariados” - Lista para todos os artigos comunicados nas listas;



“Só determinados artigos” - Apresenta uma lista para um só artigo, à escolha.

Inventário por artigos

O processo de inventário por artigos pressupõe que o utilizador seleciona o artigo, efetua a
contagem física, e indica no sistema qual a quantidade existente.
Neste processo estão disponíveis as seguintes opções de menu:

Para iniciar o processo de comunicação da contagem física, dos artigos, deverá:
5.1 Aceder a:

5.2 Após seleção de Sociedade, Estabelecimento e Armazém (conforme o caso), deverá ser
indicado:
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Inventário – o n.º de inventário criado em 2. Manutenção de inventários (ano +
número);



Quantidade por defeito – preenchimento opcional;



Tipo de Preçário – preenchimento opcional;



Modo comunicação – a comunicação poderá ser realizada por indicação manual ou
através de pistola (leitura dos códigos de barras).

5.3 De seguida, deverá criar uma contagem, selecionando “Criar contagem”.
Deverá preencher uma ou várias opções:


Chave externa



Cod.Interno



Modelo



Embalagem



Grande família

5.4 De seguida aparecerá o ecrã onde deverá indicar a contagem efetuada:

www.flowinn.biz

Página 16 de 24

Inventários

Nota: Se indicar quantidade contada, efetuar “Ok” e, de seguida, selecionar o mesmo artigo e
indicar nova contagem, o campo “Quantidade já Contada” será o somatório das duas
contagens comunicadas.

5.5 Selecionando “Ok” ou “Retorno”, o utilizador voltará ao ecrã do ponto anterior. Deverá
indicar novo artigo para contar e premir “Ok” ou, caso tenha terminado o processo de
contagem, premir “Retorno”.
5.6 Se tiver selecionado “Retorno”, no ponto anterior, visualizará o ecrã que
apresentamos abaixo. Deverá selecionar “Act” para ver a listagem dos artigos
inventariados e a respetiva contagem:

Nota: Se pretender retirar do sistema uma listagem das contagens deverá selecionar a opção
de menu “Listagem contagens artigos”.
5.7 Fecho inventário artigos
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Depois de comunicar todos os artigos que contou, aceda a esta opção de menu. Escolha o ano
e o inventário que pretende encerrar. O sistema gera uma lista definitiva dos inventários por
artigo, no Spool. Esta lista tem o nome “GES7DAP”. Poderá guardar a lista em PDF, ou consultar
os dados diretamente no sistema, fazendo duplo clique sobre a linha do documento, como
neste exemplo:

6.

Consolidação de inventários

A consolidação de inventários vai juntar os dados do(s) inventário(s) criado(s) nos pontos
anteriores, num só inventário global.
6.1 Aceda ao menu:

6.2 Escolha o ano e o número de inventário e clique em “OK”. A janela fecha-se
automaticamente.
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7.

Geração de regularização diferenças
7.1 Aceder ao menu:

7.2 Parametrização guia de regularização de diferenças

Preencha o sub-tipo de movimento para acréscimos de stock, o sub-tipo de movimento para
decréscimos de stock, referentes às regularizações de existências, e atribua um nome de
referência para estes sub-tipos de movimento (neste exemplo o sub-tipo é o 99).

Indique a

data que pretende para a regularização de existências. No campo “Numero da 1ª

Guia

de

Regularização de existências a Gerar”, indique o n.º a partir do qual o sistema vai

gerar

as

regularizações de existências.

Atenção: Se deixar a opção “Gera regularização somente para artigos contados” a branco, o
sistema vai regularizar os artigos que contou e os restantes artigos do armazém deixa a
qtd. a 0.

7.3 Fecho em quantidade das regularizações de existências
O stock só é efetivamente regularizado no sistema, se a regularização de existências for
fechada em quantidade.
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7.3.1 Aceda ao menu:

7.3.2 Escolha o armazém onde está a ser feito o processo de regularização.
7.3.3 Escolha a data de movimentação, conforme em 7.2.
7.3.4 Indique o ano e o n.º da guia de regularização, conforme indicado em 7.2.

7.3.5 Clique em “Fechar”. Agora o stock que estava em regularização de existências,
passa a estar em movimentado.

7.4 Emissão de listagem de regularizações de existências
7.4.1 Aceda à opção de menu:
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7.4.2 Escolha o armazém onde está a ser feito o processo de inventário.
7.4.3 Escolha o método de valorização das existências (valor médio ou valor padrão):

De seguida, o sistema gerará uma listagem para Spool, com o nome “GES8E2P1”. Guarde a
listagem em PDF, clicando no botão direito sobre a linha do documento “GES8E2P1”, e
escolher a opção “Guardar como PDF”. Se pretender somente consultar a listagem no
innergy, faça duplo clique na linha do documento “GES8E2P1”.

Adicionalmente, poderá também consultar uma listagem das linhas regularizadas. Para tal,
aceda ao menu:
a)
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b) Escolha o armazém onde efetuou o inventário.
c) No campo “Seleção de Guias”, indique se se trata de uma regularização de entrada ou de
saída. No campo “Seleção da Guia”, escolha a opção “Todas as Guias”:

d) De seguida, o sistema mostra um conjunto de opções de seleção da lista. Se “picar” o campo
“Artigo”, o sistema vai gerar uma lista de regularizações para o artigo escolhido. Se não
escolher por artigo, o sistema vai gerar uma lista de todos os artigos regularizados, para a
data selecionada. “Pique” o campo “Guia de Regularização”, e indique a data inicial e final.

e) Insira o ano e o n.º da guia de regularização que criou no passo 7.2.
f) No campo “Sequência”, insira “5” (Guia de Regularização), e “pique” o campo “Detalhe”:
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g) Faça “Confirmar”. Após confirmação, aceda ao Spool, e emita o documento com o nome
“GESLE2P”. Apresenta-se uma lista de regularizações de existências:
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8.

Fecho inventário
8.1 Aceder ao menu:

8.2 Escolha a opção “Fecho de inventário” e indique o ano. O processo de inventários fica
assim concluído.
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