CATÁLOGO DE APLICAÇÕES
Rateio de Estoques

Escopo
Este orçamento englobará os requisitos listados abaixo.
Caso verifique que algum requisito ou partes deles não são satisfatórios, solicite maior
detalhamento. Esse procedimento evitará equívocos e prejuízos futuros.

Requisito 1
Assunto:

Manutenção de Rateio de Estoque - Novo
Devido as novas necessidades do Bloco “K”, impedindo acertos de estoques, quanto a
origem destes ajustes seja por variações de consumos, será customizado um programa
para efetuar a distribuição de acertos de contagem.
O objetivo é distribuir de forma ponderada, a diferença de contagem de estoque, tanto
para mais como para menos, nas ordens onde o material foi consumido.
Esta programação será considerado também no processo de valorização de ordens.

Detalhamento:

Obs.: Tamanho de tela similar a Console de Custos.
Os dados devem ser disponibilizados para que seja possível realizar consulta utilizando
os seguintes campos:
 Item do Estoque; (Obrigatório)
 Máscara;
 Lote;
 Almoxarifado;
 Data Contagem.
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Primeiro quadro.

Item do Estoque: (obrigatório) seleção do item a ser rateado, irá listar na Lov de
consulta somente os itens definidos no cadastro de rateios de consumo de itens;
Configurado: (obrigatório se o item for configurado) selecionar a máscara do item,
quando for configurado;
Lote: (obrigatório se o item possuir controle de lote ou série) selecionar o lote do item;
Almoxarifado: (obrigatório) selecionar o local de contagem, onde será validado o
estoque no sistema;
Segundo quadro:

Data contagem: (obrigatório) informar a data de conferência da contagem, importante
pois não será possível fazer um rateio com a mesma data ou anterior a última da
definida de rateio. O rateio (ou seja a distribuição das quantidades) será de acordo com
a data do movimento do item na ordem, para manter a integridade da valorização das
ordens, esta data servirá apenas como referência para gravar a data do rateio.
Obs.: Neste campo não poderá selecionar uma data menor a outra data já executada,
considerando Item/Máscara/Lote/Almoxarifado).
Ex.: Se executou o processo para a data de 28.08 não poderá informar uma data menor
que esta.
Estoque atual: (preenchimento pelo sistema) o estoque atual do sistema no
almoxarifado selecionado, para que o usuário visualize o saldo de estoque na data atual,
antes de fazer o processo, pois o estoque não poderá ficar negativo.
Estoque Data Conf.: campo preenchido pelo sistema após efetuar um atualizar, o
sistema irá mostrar o estoque que irá ficar com o ajuste informado.
Estoque conferido: opcional este campo ou o campo “QTDE RATEAR”, será obrigatório
ter um dos dois informados, que será a base para gerar a quantidade a ser distribuída.
Se informado este campo, o campo QTDE RATEAR ira mostrar a quantidade de estoque
que será distribuído, conforme o almoxarifado utilizado.
Qtde a Ratear: opcional, conforme discriminado no quadro anterior, poderá ser
informado diretamente a quantidade a distribuir de estoque, sem informar o saldo de
contagem, este campo poderá ser positivo e ou negativo;
Estoque Final Ajustado: (preenchimento pelo sistema) o sistema irá informar o estoque
do item no almoxarifado selecionado atual, que irá ficar com o rateio efetuado;
Obs.: Esta informação não poderá ficar negativa.
Período das ordens: (obrigatório) informar o intervalo de seleção de ordens, onde será
filtrada as ordens onde tiveram consumo no intervalo selecionado do item a ratear. Este
intervalo terá as seguintes validações:
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- selecionar apenas o período de ordens dentro do mesmo mês, ou seja, data
de ajuste 10/10/2015, o período a ser possível selecionar 01/10/2015|10/10/2015, não
sendo possível selecionar data acima da data de contagem e informar ao mês;
- selecionar apenas se o período de movimentação de estoque estiver aberto;
Produto e configurado: (opcional) caso seja de interesse distribuir o material apenas
para um determinado produto. Se selecionado irá listar apenas as ordens do referido
produto. (Item da Ordem de Fabricação)
Ordem de Produção: (opcional) selecionar uma ou mais ordens que desejam ser
utilizadas pelo rateio, desde que estejam dentro do intervalo de tempo das ordens do
campo “PERÍODO DAS ORDENS”;
Grade: a grade será alimentada com informações, apenas após ser informados dados
anteriores e clicado em atualizar, realizando todos os cálculos iniciais.

A ordenação será por data movimento e depois pelo número da ordem, para manter a
integridade da validação do saldo de estoque do material rateado.
Os Chekbox possui a função de selecionar todas ou apenas algumas ordens, é
obrigatório marcar ao menos uma ordem para que seja feito o rateio.
Ordem: terá a informação do número da ordem.
Produto: irá listar o código do produto a receber o rateio; (Item da Ordem)
Descrição do produto: descrição do produto; (Item da Ordem)
Data Mvto: data que houve a requisição do material, se a ordem tiver duas vezes o
consumo, por exemplo, irá listar duas vezes; (Data da requisição do estoque)
Qtde Consumida Requisitada: irá informar quando do material foi consumido nesta
ordem, neste dia, será a base para calcular o percentual de distribuição do material;
Percentual Estrutura: irá listar se houver, o percentual de perda no cadastro de
estrutura do produto, função apenas informativa;
Percentual Ajustado: o Focco irá preencher, mas poderá ser alterado e deve recalcular
antes de executar o rateio;
Qtde Rateada: o focco irá distribuir a quantidade de acordo com a proporção de
consumo das ordens do quadro, porém este valor poderá ser manipulado, e
obrigatoriamente deverá fechar a quantidade total do campo “QTDE A RATEAR”, se
alterado o percentual de distribuição, ao atualizar a tela de seleção, este campo irá
respeitar os valores de acordo com o percentual de distribuição;
Perc. De Distr.: o Focco irá montar o percentual de distribuição com uma regra de “3”,
somando todos os consumos das ordens selecionadas e assim criando um percentual
de distribuição conforme o exemplo a seguir, este campo poderá ser informado
manualmente, porém o total obrigatoriamente tem que ser 100%, caso seja utilizado o
campo QTDE RATEADA, este campo de percentual irá se ajustar com a atualização da
tela;
BOTÃO RATEAR: serve para efetivamente efetuar o rateio nas ordens, porém somente
irá executar tal função ao atualizar a tela de rateios (grade); (Dados devem estar salvos
para executar o rateio).
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Qtde Rateada: as quantidades a serem distribuídas nas ordens com base no percentual
criado, este campo poderá ser informado a mão, porém deverá fechar o total com o
valor a Ratear.

Regras:
O processo deve validar para não permitir que o item fique com estoque negativo na
execução , independente deste aceitar estoque negativo.
Caso não seja possível realizar toda a movimentação na data, sugerir realizar até que o
estoque fique zerado e acumular a quantidade para a próxima data.
Obs.: Ao final pode ocorrer de não fechar em 100%, pois não terá estoque suficiente.
Isso todo se o ajuste for um movimento de saída.
O sistema irá validar o estoque do item rateado dia a dia, a fim de evitar ficar saldo
negativo, quando ocorrer divergência deverá aparecer uma mensagem, identificando a
ordem que deu o problema, a data e o saldo que irá ficar negativo, assim ao clicar em
OK, retorna para a tela de rateio para o usuário refazer o percentual de distribuição,
ainda o sistema já retorna sobre a ordem com a divergência.
Não será possível ratear o material para uma ordem onde o item não foi consumido,
mesmo que esteja na estrutura, a premissa é deverá o material ter sido consumido na
ordem no referido período de seleção.
A seleção de ordens irá respeitar os parâmetros de intervalo de movimentações de
estoque e ainda se o inventário estiver aberto e ou fechado.
Em uma ordem que tenha recebido o rateio, não será possível estornar os movimentos
no programa de Estorno de Movimentações (Planejadas) (FEST0123), sendo exibida
mensagem informando que esta ordem possui rateio e que é necessário desfazer o
mesmo para estornar os movimentos. Será necessário ir no programa customizado e
apagar o rateio, sendo que deverá ser selecionada a data do rateio e apagar a
distribuição (este apagar é total) não podendo ser apagado apenas uma ordem.
Os movimentos a serem criados RTS (Rateio de Entrada) e RTE (Rateio de Saída) deverão
ter os tipos de movimento parametrizados como REP e OUT respectivamente), sendo
que tais movimentos irão constar nos programas de consulta ordem. Os movimentos
irão fazer parte da valorização das ordens normalmente.
Para considerar os movimentos de RTE quando da valorização das ordens, para que
estes movimentos de rateio sejam descontados da quantidade da ordem, deverá ser
informada resposta para o parâmetro de IDE UTI_RTE_VAL_ORD - CONSIDERA RTE NA
VALORIZAÇÃO DE ORDENS DE FABRICAÇÃO.
Para poder apagar o rateio, as ordens não poderão estar valorizadas e o inventário
deverá estar aberto.
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Casas decimais:
Para os campos Qtde consumida e Qtde Ajustada, irão respeitar as casas decimais
utilizadas no extrato do item;
O campo % e Perc. De Perda, terá duas casas decimais;
Pré cadastro:
Deverá haver uma tela para cadastrar os itens, ou uma determinada classificação (pasta
estoque) ou um grupo de inventário, para restringir o rateio, ou seja, será possível
ratear somente os itens do cadastro, para evitar problemas de distribuição de itens que
não seria possível fazer tal processo.
A hierarquia:
1. Código de item;
2. Classificação; (Pasta Contábil)
3. Grupo de inventário.
Este cadastro será por empresa no qual terá um GRID com as 3 colunas no qual para
cada linha somente será possível informar uma delas.
Tipo de
alteração:

IDE

Específica

Premissas
Até o momento, não foram identificadas premissas para execução do projeto.
Informe todos os fatores tomados como verdadeiros para fins de planejamento deste projeto. Descreva a(s)
premissa(s) do projeto de forma clara, preferencialmente, em tópicos.

Limitações e restrições
Até o momento, o projeto não possui limitações ou restrições.
Liste os fatores que afetam diretamente o desempenho do projeto e/ou a maneira com que uma atividade será
executada. Descreva a(s) restrição(ões) do projeto de forma clara, preferencialmente, em tópicos.

Observações
Até o momento, o projeto não possui observações relevantes.
Informe dados que possam ser considerados necessários para o projeto.
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Política de orçamentos
Quanto a Forma de Customizar
Existem 2 formas de customizar o produto conforme indicado em cada requisito:
Por IDE (interface de desenvolvimento externo): IDEs são mecanismos utilizados para criar
complementos que são conectados ao produto padrão, no caso, FoccoERP, sem interferir em
seu código fonte. Nesse modelo, as customizações são feitas em rotinas/programas paralelos
que podem ser ativadas ou desativadas pelo administrador do sistema. Utilizando IDEs, além
de não interferir na estabilidade do ERP, as customizações tendem a funcionar mesmo ao
atualizar o produto para novas versões.
Específica: Consiste em realizar a customização diretamente no FoccoERP para atender a um
requisito específico da empresa. Nesse modelo, é importante ressaltar, a evolução da
customização independe da evolução do ERP, ou seja, a customização incluída no sistema não
acompanhará as atualizações do sistema padrão e poderá ser necessário uma nova
intervenção para adequar a customização. Em casos onde os programas Padrões são
transformados em Específicos, os mesmos não receberão as possíveis novas funcionalidades
do produto decorrentes das atualizações futuras.

Quanto a Atualização
Para customizações “Por IDE” ou “Específicas”, este orçamento prevê atualização de seus programas
nas bases de TESTE e de PRODUÇÃO. Demais bases serão cobradas separadamente conforme cada
caso. Esta atualização ocorre por meio de patchs de correções, onde, além das correções realizadas no
produto, serão enviadas as solicitações de customização do solicitante.

Quanto a Garantia
Toda customização marcada como “Por IDE” ou “Específica” possui garantia de 150 dias corridos
partindo da data de liberação na base de Produção do cliente. Durante esse período de validação, a
Focco irá corrigir todo e qualquer problema encontrado sem custos. Após esse limite, serão cobrados
ajustes necessários não avaliados. É importante destacar que as customizações poderão parar de
funcionar após atualização de versão do produto. Os ajustes necessários para adaptação das
customizações ao produto também ficarão por conta do cliente.

Quanto ao Produto
O cliente tem direito e acesso a todos os programas fontes de suas customizações, inclusive podendo
alterá-los, porém neste caso perde toda garantia dada pela Focco, fincando sobre sua responsabilidade
o programa.
Caso julgar pertinente à evolução do FoccoERP, a Focco poderá adicionar ao produto padrão qualquer
customização realizada por seus clientes, sem a necessidade de autorização do mesmo.
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Investimento
Considerações


Avalie todas as informações contidas nos requisitos especificados. O que não está
descrito nos requisitos não será desenvolvido. Caso algum item não esteja claro,
solicite informações antes de aprová-lo.



Leia atentamente a “Política de Customização”.



O valor deste projeto está considerando a implantação/treinamento do mesmo por
parte da Consultoria da Focco.
Dados do Orçamento
Nº da solicitação no portal:
Data do orçamento:
Valor Total:

R$ 5.180,00*

*Sobre este valor haverão incidências de impostos vigentes na data de faturamento

Aprovação
Para aquisição deste projeto, por favor, entre em contato com:
Leandro Schio
leandro.schio@focco.com.br
(54) 3025 9000
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