- Atualização / Detalhamento de itens de saída
Para entrar na tela de detalhamento de itens de saída:
- Abrir menu Atualização na tela principal.
- Clicar no item Detalhamento de itens de saída.
- Aparecerá a tela:
Atenção: Esta rotina ficará disponível somente se o modo de fabricação for Kanban no
módulo Produção.

Nota Fiscal/ELPR : Informar neste campo o número da nota fiscal ou ELPR a ser utilizado na
pesquisa, de acordo com a opção selecionada no campo "Tipo de saída".
Tipo saída : Nota fiscal: Selecionar esta opção, para que seja considerado o número da nota fiscal
de venda para pesquisa.

ELPR: Selecionar esta opção, para que seja considerado o número da nota fiscal de venda para
pesquisa.

Neste tela ficará a lista dos produtos referente a saída (NF/ELPR), após efetuada a pesquisa. Ação
do campo: Duplo clique no produto selecionado, será exibido a lista de localizações.
Prod. : Neste campo será exibido automaticamente pelo sistema, o código do produto selecionado.
Quantidade : Neste campo será exibido automaticamente pelo sistema, a quantidade do produto
selecionado.
Localização : Informar o local onde o lote será armazenado. Para efetuar pesquisa neste campo,
clicar no ícone da lupa.
Sub-local : Informar neste campo o sub-local, no caso do lote ir direto para um local de produção.
Dt. validade : Informar a data de validade do produto neste lote.
Clicar neste botão para confirmar a gravação das baixas nos locais selecionados.
Qtde.disponível : Informar neste campo a quantidade de entrada para o lote.
Qtde. a baixar : Informar neste campo a quantidade a baixar na localização selecionada.
Clicar neste botão para que seja atualizado a lista de locais, com as informações definidas.
Clicar neste botão para limpar os campos temporários sem atualizar a lista.

Neste campo será exibido a lista dos locais de armazenamento dos produtos selecionados
Ação do campo: Duplo clique para selecionar o local desejado.
Informe a quantidade a ser baixado e clique em processa.

