BENEFICIAMENTO EXTERNO

 Explicação: A rotina de beneficiamento externo consiste no envio da matéria prima ao fornecedor,
para que o fornecedor execute o processo de industrialização. Para a correta execução desta rotina
no sistema o modo de fabricação deverá ser Kanban.

– Cadastros

1

1.1 – Produtos
1.2 – Locais
1.3 – Processos
1.4 – Receitas
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– Rotinas relacionadas
2.1 – Entrada de matéria prima
2.2 – Ordem de fabricação
2.3 – Gerar kanban
2.4 – Remessa para beneficiamento
2.5 – Retorno de beneficiamento.
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– Cadastros e Inclusões
1.1 – Produtos:
 Para incluir produtos no sistema, acesse: Estoque > Arquivo > Produtos:

 Os campos obrigatórios do cadastro são: (1) Código, (2) Descrição, (3) Unidade de Medida, (4)
Classif. Fiscal, (5) Peso líquido, (6) Situação/Trib.

 Deverá ser informado também o (7) Tipo de destinação, que irá indicar qual será o destino do produto.
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1.2 – Locais
 Os locais deverão ser cadastrados no sistema para que se possa ter o controle de produtos enviados a
fornecedores para beneficiamento e danificados, para cadastra-los acesse: Estoque > Arquivo > Local
de Armazenagem/Produção.

 Para cadastrar um local para beneficiamento externo informe: (1) Código/Sub local, (2) Fornecedor
para beneficiamento e no campo (3) Parâmetros marque no tipo produção e na localização externo.
Clique no disquete para incluir.

 Para cadastrar um local para produtos danificados, informe: (1) Código/Sub local, marque a flag (2)
Materiais danificados/reprovados e clique no disquete para incluir.
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1.3 – Processos
 Acesse: Estoque > Arquivo > Processos:

 Informe o (1) Código (Nome do processo), a (2) Descrição do processo, o (3) Custo do processo, o (4)
Tempo previsto do processo e o (5) Detalhamento do processo. Clique no disquete para salvar.
Opcionalmente os campos localização e observação também poderão ser preenchidos.
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1.4 – Receitas
 Acesse: Estoque > Arquivo > Receitas:

 Deve-se cadastrar a receita do produto já beneficiado, informando o (1) Produto (Produto pós
processo de benef.), o (2) Local de produção, abaixo no campo (3) Componenetes, informe os
materiais que serão enviados ao fornecedor e o processo de beneficiamento que será realizado pelo
fornecedor.
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2.1 - Entrada de matéria prima.

 Para efetuar a entrada de compra da matéria prima no sistema, para isso acesse: ELPR > Entradas:

 Realize normalmente a entrada de compra no sistema com base na nota de compra.
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2.2 - Ordem de fabricação

 Acesse: Produção > Ordem de fabricação:

 Informe a (1) Data, o (2) Produto, as (3) Quantidades, no campo (4) Previsão informe a data e o
horário inicial e final, e clique no disquete para incluir.

Página 7 de 10

2.3 – Gerar kanban

 Para gerar o kanban, acesse: Produção > Gera kanban:

 Pesquise a ordem de fabricação informando o campo (1) O.F inicial e final e clique no binóculo.
Depois selecione a O.F no (2) Quadro abaixo e clique em gera kanban individual.

 Atenção: Em Arquivo > Empresa do Compras a flag Gera ped. Compra deverá estar marcada para
que assim, no momento da saída do produto para beneficiamento seja gerado um pedido de compra
para que seja utilizado no momento do retorno do produto beneficiado.

Página 8 de 10

2.4 – Remessa para beneficiamento.

 Para realizar o envio doproduto ao fornecedor, ou seja, enviar a remessa para beneficiamento, acesse:
ELPR > Saídas:

 Selecione a opção Beneficiamento.

 Ao inserir o produto que será enviado para o beneficiamento informe o numero da OF e do Kanban
que foi gerado. Clique no botão atualiza kanban e finalize a inclusão do registro.
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2.5 – Retorno de beneficiamento

 Para realizar o retorno do beneficiamento acesse: ELPR > Entradas:

 Selecinar a opção: Retorno de beneficiamento e sugerir o pedido de compras que foi gerado na saída.

 Informe o numero do pedido e clique em sugere dados.

 Após incluir a entrada de retorno de beneficiamento o sistema concluirá o kanban gerado e alimentará
o estoque do produto beneficiado.
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