
CADASTRO DE ESTOQUE 
 
1 – GRUPO 
 
Cadastro – Estoque – Grupo 
 

 
 

 



 
 

 Este e o cadastro para você separar seu estoque por grupos, podendo extrair 
relatórios mais detalhados e completos. 
 
2 – PRODUTO 
 
Cadastro – Estoque – Produtos 
 

 
 



 
 
 Preencha os dados abaixo: 
 

 



 CÓDIGO: Deixando o campo em branco o sistema cria um código automático, 

ou você pode digitar um código de preferencia, ou se preferir use um leitor de 

código de barras passando leitor no produto ele ira inserir o código nesse campo. 

 GRUPO: Escolha o grupo em que o produto fará parte, caso não tenha o 

grupo desejado na lista basta clicar no botão  para cadastrar um novo grupo. 

 DESCRIÇÃO: Digite a descrição do produto que esta cadastrando. 

 UNIDADE: Selecione a unidade de medida do produto, caso não tenha a 

unidade desejada basta clicar no botão  para cadastrar uma nova unidade de 

medida. 

 QTDE. MIN.: Inserir a quantidade mínima que deseja ter no estoque, o 

sistema ira avisar quando produto chegar nessa quantidade ou você pode tirar um 

relatório com produtos que estejam com a quantidade mínima. 

 QTDE. MÁX.: Inserir a quantidade máxima que deseja cadastrar no estoque, 

este campo serve apenas para visualizar relatórios e ver se esta com estoque a mais 

que o necessário. 

 VL. CUSTO: Inserir o valor de custo do produto, o sistema ira atualizar esse 

valor de custo a cada entrada de produto, quando o valor da entrar sempre for 

maior que o valor atual. 

 VL. DE VENDA: Inserir o valor de venda do produto. 

 ÚLTIMA COMPRA: Esse campo o sistema ira registrar sempre quando você 

der entrada de um produto. 

 ÚLTIMA SAÍDA CLIENTE: Esse campo o sistema ira registrar sempre quando 

você der uma saída simples para cliente. 

 ÚLTIMA SAÍDA PARA CONSUMO: Esse campo o sistema ira registrar sempre 

quando você der saída para consumo. 

 CUSTO MÉDIO: Esse campo o sistema ira registrar sempre que o valor de 

custo mudar. 

 ÚLTIMO VALOR COMPRA: Esse campo o sistema ira registrar sempre quando 

você der entrada de um produto. 

 DATA DE CADASTRO? Esse campo o sistema ira registrar quando incluir o 

produto no sistema. 



 FORNECEDORES: Selecionar um fornecedor depois clicar no botão 

, para inserir na lista abaixo, você pode selecionar quantos 

fornecedor necessário para poder tirar um relatório sabendo quais fornecedores 

possuem esse produto para venda, caso não tenha o fornecedor na lista clique no 

botão  para cadastra um novo fornecedor. 

 

 

 

 


