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Inventariação

Preparação de inventário 

A preparação de inventário identifica os artigos que serão sujeitos a contagem.

Inventários preparados
Acede a uma lista com os inventários já preparados anteriormente.

" Se já foi introduzida Contagem para pelo menos um dos artigos, os inventários aparecem a cor 

diferente (cinzento). 

Data referência / Armazém
Data e armazém para os quais pretende fazer a preparação do inventário.

" A inventariação é sempre feita armazém a armazém e nunca de forma global. 

Grupo / Família / Sub família
Selecção (não obrigatória) do grupo / família e sub família para os quais pretende proceder à contagem.

Artigos não contados desde
Escolha os artigos que não tenham sido contados desde uma data específica.

Artigos sem controlo de stocks
Selecção dos artigos que não tenham a opção Controlo de stocks seleccionada na ficha do Artigo.

" Os artigos que respeitem os critérios e que tenham Controlo de stocks, são sempre 
seleccionados. 

Incluir Artigos inactivos
Selecção dos artigos que tenham a opção Inactivo seleccionada na ficha do Artigo.

Localização
Artigos que se encontram numa dada localização do armazém.

" A localização deve ser preenchida na tabela de Artigos em Armazéns. 

Artigo
Pode seleccionar apenas um intervalo de artigos a ser sujeito a contagem.

Quantidade mínima / Valor mínimo
Selecção dos artigos cuja quantidade (stock real) ou valor estejam compreendidos num dado intervalo.
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Exemplo: Apenas os artigos com mais de 50 unidades e cujo valor de stock se situe entre os 150� e os 
250�.

Ao confirmar a opção é criada uma lista dos artigos disponíveis para contagem.

Listagem para inventariação 

Listagem dos inventários preparados para auxiliar a contagem física das existências.

" Neste mapa são listados os artigos que foram seleccionados na Preparação de inventário. As 
colunas Data da contagem, Contagem e Observações não são impressas, dado que se destinam à 
indicação manual. 

Contagem 

Resultado da contagem física dos stocks, de forma a apurar eventuais diferenças no Ajustamento de
inventário.

" A introdução da contagem pode ser faseada já que pode indicar, para cada artigo, a data 
efectiva em que se procedeu à contagem física. Para introduzir a contagem tem que previamente 
fazer a Preparação de inventário. 

Data referência
Data na qual foi feita a preparação de inventário.

Armazém
Selecção do armazém para o qual pretende introduzir a contagem.

" A contagem é sempre feita armazém a armazém e nunca de forma global. 

Inventários preparados
Acede a uma lista com os inventários já preparados anteriormente.

" Se já foi introduzida Contagem para pelo menos um dos artigos, os inventários aparecem a cor 
diferente (cinzento). 

Responsável
Pessoa responsável pelos dados indicados na contagem de stock.
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Carregar

Com a indicação destes dados, está em condições de os dados relativos a um inventário, para 
que possa introduzir a contagem.

" Pode optar por restringir a contagem (preparada anteriormente), indicando limites nos campos 
seguintes e cujo significado já foi descrito na Preparação de inventário. 

Só artigos não contados
Pode escolher apenas os artigos que ainda não tinham sido contados.

" Esta selecção é útil quando tem uma lista extensa de artigos. Nesta situação, poderá ver apenas 
os artigos para os quais ainda não foi introduzida a contagem. 

Contagem (1)
Indique a quantidade efectivamente encontrada na contagem física do stock.

Data contagem
Data em que foi feita a contagem física para cada artigo.

Quantidade teórica à contagem (2)
Referência, apenas para consulta, da existência do artigo na data da contagem.

" Este campo só apresenta valores após executar a função Actualizar. 

Quantidade teórica à data de referência
Existência do artigo na data em que foi preparado o inventário.

Diferença (1) � (2)
Diferença entre a quantidade contada e a quantidade registada.

Observações
Campo livre para descrever as razões das diferenças apuradas.

Actualizar

A opção apura a quantidade em stock à data da contagem, inscrevendo o resultado na coluna
Quantidade teórica à contagem.

Exemplo: A 12 de Janeiro executa-se a preparação de inventário com a data de referência 30 de Setembro. 
O artigo EF014 no momento da contagem apresentava os dados seguintes:

Data da contagem física 14 de Janeiro

Contagem física 7 unidades

Quantidade existente à data da contagem 8 unidades

Quantidade existente à data de referência 6 unidades

O artigo apresenta uma diferença de 1 unidade entre a contagem física e a quantidade registada no 
sistema. Isto porque entre a data de referência e a de contagem houve uma entrada de 2 unidades.

Listagem após contagem 

Mapa dos artigos para os quais já introduzimos a contagem e quantidade contada.
Este mapa só apresenta valores após ter sido registada a contagem.
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Mapa de diferenças 

Diferenças registadas entre a quantidade contada e a quantidade registada no sistema.
Este mapa só apresenta valores após ter sido registada a contagem.

Ajustamento de inventário 

Os ajustamentos podem ser feitos de modo faseado, não sendo obrigatório que a inventariação esteja 
totalmente encerrada; mas após ajustar o stock de um artigo, deixa de ser possível efectuar contagens 
sobre o mesmo inventário.

" Veja em Elementos Comuns aos Ecrãs de Movimentação mais informações sobre lançamento 

de documentos. 

O sistema regista as diferenças encontradas na contagem usando um documento próprio:

Documento Área de gestão Operação Entidade Natureza contabilística

IAI � Stocks (Ajustamento de inventário) Operações base Ajustamento Armazém Outros ganhos ou perdas

Data de referência
Data de referência da preparação de inventário.

Armazém
Armazém para o qual foi efectuada a preparação de inventário.

" Pode optar por restringir o ajustamento, indicando limites nos campos seguintes e cujo 

significado já foi descrito na Preparação de inventário. 
" Ao Confirmar são gerados os acertos necessários (positivos e/ou negativos). 


