
CONTROLE DE ESTOQUE 

 
ENTRADA DE PRODUTOS 
 
Estoque – Entradas 
 

 
 

 
 

 
 



Preencha os campos abaixo: 
 

 
 

 Para dar entradas nos produtos adquiridos preencha esses campos de acordo 
com a nota de compra. 
 Nº DA NOTA: Numero da nota de compra (Apenas para controle). 
 FORNECEDOR: Selecione o fornecedor da compra caso não tenha o 

fornecedor listado clique no botão  para cadastrar um novo. 
 FORMA PGTO.: Apenas para registro. 
 DATA: Data da compra. 
 VL. FRETE: Caso teve custo de frete. 
 PRODUTOS: Lançar os produtos da nota. 
 CÓD. PRODUTO: Caso possuir leitor de código de barras pode fazer a leitura 
do mesmo, se preferir digitar pode digitar o código direto, caso não saiba código 
clique no botão F2 o sistema ira abrir uma tela com os produtos cadastrados 
podendo localiza-los pela descrição. 
 PRODUTO: Sistema preenchera automaticamente. 
 QTDE.: Quantidade de produtos comprados, o sistema ira somar esse valor a 
quantidade atual. 
 VALOR UNI.: Valor de compra do produto unitário. 

  Clique no botão  para lancar o produto na lista 
abaixo. 
 Caso queira excluir algum produto selecione o mesmo e clique com botão 
direito do mouse. 
  



MOVIMENTAÇÃO SIMPLES (AJUSTES) 
 
Estoque – Movimentação Simples 
 

 
 

 
 

  



Preencha os campos abaixo: 
  

 
 

 Este item serve para fazer ajustes no estoque caso conferencia com estoque 
físico esteja diferente do sistema. 
 PRODUTO: Selecione o produto para juste. 
 DATA: Data do registro de ajuste. 
 TIPO: ENTRADA – Caso precise somar quantidade de produto. SAÍDA – Caso 
precise diminuir quantidade de produto. 
 QTDE.: Quantidade de produtos que ira somar ou diminuir. 

  



SAÍDA SIMPLES PARA CONSUMO 
 
Estoque – Sáida Simples Para Consumo 
 

 
 

 
 

  



Preencha os campos abaixo: 
 

 
 

 Para dar saídas nos produtos que serão usados na clinica utilize essa opção. 
 
 CÓD. PRODUTO: Caso preferir localizar o produto pelo código, pode-se usar 
do leitor de código de barras. 
 PRODUTO: Localiza produto pela sua descrição. 
 FUNCIONÁRIO: Selecione o funcionário que esta realizando a retirada, para 
depois pode filtrar seus relatórios. 
 DATA: Data da retirada do estoque. 
 QTDE.: Quantidade do produto retirado. 
 VL. CUSTO: Sistema preenche com valor de custo do produto no dia da saída, 
assim podendo extrair um relatório com valores de custo. 
 

  



SAÍDA SIMPLES PARA CLIENTE 
 
Estoque – Saída Simples para Clientes 
 

 
 

 
 
 



Preencha os campos abaixo: 
 

 
 

 Para dar saídas nos produtos vendidos ou ofertados para clientes utilize essa 
opção. 
 CLIENTE: Selecione o cliente dar saída. 
 FUNCIONÁRIO: Selecione o funcionário que está lançando a saída. 
 PAGAMENTO: Selecione a forma de pagamento, caso tenha valor será 
lançado automaticamente conforme o selecionado. 
 DATA: Data da saída. 
 OBSERVAÇÕES: Descreva algo para lembrete sobre essa saída. 
 PRODUTOS: Lançar os produtos da saída. 
 CÓD. PRODUTO: Caso possuir leitor de código de barras pode fazer a leitura 
do mesmo, se preferir digitar pode digitar o código direto, caso não saiba código 
clique no botão F2 o sistema ira abrir uma tela com os produtos cadastrados 
podendo localiza-los pela descrição. 
 PRODUTO: Sistema preenchera automaticamente. 
 QTDE.: Quantidade de produtos comprados, o sistema ira somar esse valor a 
quantidade atual. 
 VALOR UNI.: Valor de compra do produto unitário. 

 Clique no botão  para lancar o produto na lista abaixo. 
 Caso queira excluir algum produto selecione o mesmo e clique com botão 
direito do mouse. 


