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PARÂMETROS DA PRODUÇÃO  
OFCAPPAOF 

 

 
 Explicação: Por meio dos parâmetros da produção a empresa poderá definir de que forma irá controlar sua 

produção dentro do sistema de acordo com a necessidade da empresa.  

 

 

 

 Para realizar esta rotina acesse o módulo: Produção  

 
 

 

 
 Em seguida acesse: Arquivo > Empresa. 
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 Será aberta a tela abaixo: 

 

 
 
 Explicações: 

 

(1) Dados da empresa. 

 

(2) Flags e Parâmetros: 

 
 Considera lote econômico para O.F.: Selecionar esta opção para que a quantidade pré-definida no lote econômico no cadastro da 

receita seja considerada para verificação das quantidades a produzir nas ordens de fabricação. Desta forma, ao cadastrar a ordem de 

fabricação e informar a quantidade prevista a maior ou menor do que o pré-definido na receita, não será permitido gravar o documento. 

No caso da opção ficar desmarcada, no campo quantidade prevista da OF se teclarmos barra de espaço será sugerida a quantidade do lote 

econômico da receita e poderá ser alterada para mais ou menos. 

 

 O.F. não pode conter valor de pedido: Selecionada esta opção os campos valor de pedido e valor de pedido em outra moeda da ordem 

de fabricação, ficarão desabilitados. 

 

 Atualiza estoque reserva ao gerar O.F.: Selecionada esta opção o estoque reserva será atualizado ao gerar a ordem de fabricação, caso 

contrário somente ao gerar o Kanban é que será feita a atualização do estoque reserva. 

 

 Considera estoque negativo para produção: Selecionada esta opção poderão ser gerados Ordens de Fabricação e Kanbans mesmo que 

existam componentes sem estoque suficiente. Ficando desta forma com as quantidades negativas. 

 

 Habilita campo quantidade a produzir (JTOFAE56): Selecionada esta opção será habilitado o campo "Qt.a produzir/comprar" no item 

"Gera OF/CO/COT a partir it.vd." no menu atualização. 
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 Não disponibiliza Kanban excluído para ser gerado: Selecionada esta opção não será disponibilizado a ordem de fabricação de 

kanbans excluídos, para que as mesmas sejam reaproveitadas na rotina "Gera Kanban". 

 

 Lista produtos importados em gera OF/CO (JTOFAE56): Selecionada esta opção serão listados os produtos de venda que serão 

importados para gerar compras ao se utilizar o programa Gera OF/CO/COT a partir it. vd. 

 

 Não permite concluir Kanban com qtde. abaixo desvio padrão: Selecionada esta opção não será permitido concluir/encerrar o kanban, 

caso a quantidade apontada estiver abaixo do percentual de desvio padrão a menor definido no cadastro da receita. Neste caso será 

emitida mensagem pelo sistema no apontamento para que, se for necessário encerrar o kanban, o mesmo deverá ser realizado pelo 

"Atualiza Kanban". 

 

 Sugere conta de rateio da receita na O.F.: Selecionada esta opção será sugerida a conta de rateio para o produto de saída na geração da 

ordem de fabricação. O primeiro nível se utilizará da conta sugerida no produto de saída. 

 

 Permite reimplantação dos produtos nos locais: Selecionada esta opção o sistema irá permitir que os produtos sejam reimplantados nos 

locais de armazenagem / produção. 

 

 Local produção/local padrão/todos: Selecionada esta opção ao gerar o kanban a ordem de reserva dos materiais será feita da seguinte 

forma: 1º local de produção - 2º local padrão - 3º todos os demais locais. 

 

 Local padrão/local produção/todos: Selecionada esta opção ao gerar o kanban a ordem de reserva dos materiais será feita da seguinte 

forma: 1º local de padrão - 2º local produção - 3º todos os demais locais. 

 

 Processa apenas itens selecionados (JTOFAE56): Habilitada esta opção no programa "Gera OF/CO/COT a partir it.vd.", serão 

processados somente os itens que forem selecionados. Caso não for habilitada serão processados todos os itens da tela do programa 

mencionado. 

 

 Baixa os componentes no envio p/ produção (JTOFAD05): Selecionada esta opção as baixas de estoque dos componentes da receita 

serão feitas no envio para produção. Desmarcada as baixas serão feitas na realização da produção. Esta opção somente terá utilidade caso 

o tipo de fabricação usado seja "Sequência de O.F.", pois o item "Atualiza O.F." estará disponível somente com este tipo de fabricação. 

 

 Detalha romaneio pelo kanban: Selecionada esta opção será habilitado o detalhamento dos romaneios a partir do kanban, por meio do 

programa atualiza kanban. Se não estiver selecionada o detalhamento será feito a partir do pedido de venda na tela de produtos. 

 

 Permite liberação de material para kanban não impresso: Selecionada esta opção permitirá a liberação do kanban, sem a necessidade 

de imprimi-lo antes. 

 

 Ao gerar kanban por faixa, com quantidade suficiente no produto, selecionar dentre as opções:  

 

1- Encerra apenas a sequência da O.F desse produto. 

2- Encerra a sequência da O.F desse produto e suas fases. 

3- Pergunta se quer encerrar a sequência da O.F desse produto. 

4- Pergunta se quer encerrar a sequência da O.F desse produto e suas fases. 

5- Não encerra a sequência da O.F desse produto, nem suas fases. 

 

 Custo padrão: Selecionada esta opção o cálculo dos custos dos tipos: Máquina, Homem e Processo serão feitos de acordo com a 

quantidade da receita. 

 

 Mostra todos os itens de venda: Selecionada esta opção serão mostrados todos os itens de venda no programa JTOFAE56 (Gera 

OF/CO/COT.) mesmo que não possuam receita. Obs.: É aconselhável utilizar esta opção somente se a empresa não utiliza este programa 

para gerar OF, somente pedido de compras e cotação. 

 

 Quant. conf. Desvio padrão: Selecionada esta opção, nas OF's geradas a partir de pedidos de vendas (tipo entrega), calculará reservas de 

vendas do produto final, conforme produção dentro do campo "Desvio padrão >" no cadastro de receitas. 

 

 Substitui por componente de qualquer grupo (JTGEOFEN): Selecionada esta opção, permitirá que o componente possa ser 

substituído por outro de qualquer grupo, no programa "Gera O.F. não seriada". 

 

 Automatizar JTOFAE56: Informar neste campo a sigla (O = Ordem de fabricação, CO = Pedido de compra, COT = Cotação, N = 

Nenhum) para que seja trago automaticamente no programa JTOFAE56 (Gera OF/CO/COT.)  

 

 Gerar número de série: Selecionada esta opção irá atribuir numero de série ao utilizar o programa JTOFAE56 (Gera OF/CO/COT.). 

 

 Último O.F sequencial: O sistema armazenará neste campo o número da última ordem de fabricação sequencial gerada. (Sequencia de 

numeração automática do sistema). 
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 Último O.F incluída: O sistema armazenará neste campo o número da última ordem de fabricação incluída. (Opção existente devido ao 

sistema permitir que o número da O.F seja atribuído manualmente com a opção de ser alfanumérico). 

 

 Último nº série: O sistema armazenará neste campo o último número de série gerado através das ordens de fabricações, selecionando a 

opção "Gerar nº de série". Este campo seguirá uma numeração contínua, apesar de permitir a mudança do número ao gerar os números, 

será verificado internamente o último gerado e a sequência será seguida. 

 

 Último CIL: Campo informa o último número de CIL (Controle Interno de Lote) gerado. 

 

 Nr. máx. seq. OF: Este campo só terá função para as rotinas "Gera OF a partir da receita" e "Gera OF/CO/COT a partir it.vd.". (Máximo 

1500). Se o usuário possuir receitas que ultrapassem este número deverá cadastrar a OF somente por estes dois programas acima citados. 

E deverá informar neste campo o número aproximado de produtos utilizado na receita. (Dica: Para calcular este número execute o 

programa "Explosão de produtos", localizado no menu relatórios, com as opções "por receita", "totalizar prod.entr."acionadas. O maior 

número encontrado no relatório deverá ser informado neste campo). 

 

 

 Itens a exportar: Selecionar neste campo todos os itens que deseja exportar para arquivo texto que será gerado através do programa 

"Gera OF/CO/COT a partir it.vd.". Este arquivo poderá ser enviado por e-mail para o seu fornecedor. Para selecionar mais de um item 

neste campo, pressionar a tecla Ctrl e clicar com o mouse sobre os campos desejados. 

 

 Gera lote na Liberação de Materiais: Selecionada esta opção o sistema irá gerar uma sequencia de numeração de lote único para a 

produção. 

 

 Último lote único: Campo informará o ultimo número de lote único gerado se a flag “Gera lote na liberação de materiais” estiver 

marcada. 

 

 Não permite a geração da OF: Selecionada esta opção não será permitida a geração da OF se alguma das receitas da composição do 

produto não estiver aprovada, exceto para a opção de OF não seriada. 

 

 

 

 

(3) Opções: 

 
 Tipo de Fabricação:  

 

 Sequência da O.F.: Selecionar esta opção para indicar ao sistema que a fabricação e seus relacionamentos serão baseados na 

Sequência de O.F., ou seja, não será utilizado Kanban e todas as rotinas do sistema que envolver este tipo de fabricação ficarão 

inibidas. 

 

 Kanban: Selecionar esta opção para indicar ao sistema que a fabricação e seus relacionamentos serão baseados nos Kanbans, um 

novo método para fabricação, com a realização da produção mais detalhada. Neste caso a rotina "Atualiza O.F." ficará inibida. 

 

 Captura apont. kanban:  
 

 Mover quantidades: Selecionada esta opção será atualizado o kanban e local movendo as quantidades apontadas. Desta forma se o 

apontamento for realizado em duas partes, a quantidade produzida será igual ao último apontamento realizado. 

 

 Somar quantidades: Selecionada esta opção será atualizado o kanban e local somando as quantidades apontadas. Desta forma se o 

apontamento for realizado em duas partes, a quantidade produzida será igual a soma de todos os apontamentos realizados. 

 
 Cálculo custo médio:  

 

 Produto: Este opção é selecionada automaticamente pelo sistema e fica inibida não permitindo a ação do usuário. 

 

 Homem: Selecionar esta opção para utilizar o componente da receita do tipo "Homem" para a composição do custo médio do produto 

fabricado em seu cadastro do próprio. 

 

 Máquina: Selecionar esta opção para utilizar o componente da receita do tipo "Máquina" para a composição do custo médio do 

produto fabricado em seu cadastro do próprio. 

 

 Processo: Selecionar esta opção para utilizar o componente da receita do tipo "Processo" para a composição do custo médio do 

produto fabricado em seu cadastro do próprio. 
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 Cálculo c/ arredondamento: Selecionar neste campo a quantidade de casas decimais a serem usadas para cálculo com arredondamento 

para cadastros e relatórios. 

 

 

 Necessidade de compras: 

 

 Fornecedor padrão: Informar neste campo um fornecedor padrão para cotações geradas a partir do relatório de necessidade de 

compras. Será utilizado apenas quando não houver fornecedor no cadastro do produto. 

 

 Local padrão: Informar neste campo o local padrão para necessidade de compras. Disponível apenas quando o tipo de fabricação 

for kanban. 

 

 

 

 

 

 


