Zerar Stocks
Rotina que permite zerar o stock dos artigos. É uma maneira fácil de zerar as quantidades e os valores de
stock, podendo assim começar do zero, corrigindo o stock e o custo médio dos artigos.

Funcionamento
Ao executar esta opção, a aplicação irá gerar movimentos internos de entrada e saída de stocks, segundo
os critérios definidos que vão permitir zerar a quantidade e o valor em stock.
Isto vai implicar a existência do conceito de Data de Acerto. A partir do momento que um artigo é zerado, a
aplicação não vai permitir a sua movimentação em datas anteriores à data do seu acerto.
É possível zerar apenas um dos armazéns. Para zerar vários armazéns deve repetir a operação, mudando
nos pedidos o campo Armazéns.

Filtros / Pedidos
Nesta pasta vai escolher os artigos que se pretendem zerar.

Documentos
Aqui é permitido definir os tipos de documento que vão balancear o stock.
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Informações
Esta pasta alerta o utilizador para algumas particularidades e condicionantes desta opção.

Ao Confirmar vai ser despoletado um conjunto de validações aos artigos que obedecem ao filtro:
! Artigos com reserva de obra não podem entrar no processamento, visto que a reserva de stock é
praticamente uma saída já efectuada.
! Caso seja seleccionada a opção de incluir artigos com reservas de encomendas, estas devem ser
desreservadas. Nas encomendas é retirada a quantidade reservada ainda não satisfeita, e no artigo e
armazém, é de igual modo abatida essa quantidade.
! Os artigos com movimentos posteriores à data de acerto indicada não podem entrar no
processamento.
! Não pode ser efectuado o processamento se houver documentos pendentes de conversão.
! Antes de executar a rotina de zerar o stock, é automaticamente invocado o recalculo de custo
médio e a reconstrução de existências para os artigos seleccionados. Desta forma assegura-se que os
valores a utilizar nos documentos são os correctos.
! Nos artigos com lotes serão zerados também os lotes, para que não fique errado quando houver
uma reconstrução.
! Nos artigos com Números de Série são zerados também os números de série.
! Em cada armazém vai ficar marcado o dia em que foi efectuado o acerto, sendo a data de
documento gerado (quebras ou sobras) para o dia a considerar.
No final deve receber uma mensagem de Processamento concluído com Sucesso!

Movimentação
Nas seguintes movimentações não serão permitidas inserções / alterações / anulações de linhas cujo artigo
/ armazém tem uma data de acerto superior à data de movimentação de stock:
# Vendas
o Guias de Remessa
o Guias de Devolução
o Facturas
o Notas de Crédito
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#

Compras
o Guias de Entrada
o Guias de Devolução
o Factura
o Notas de Crédito

#

Stocks
o Inventários

