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PHC Gestão de Lotes CS
A gestão de stocks por lotes
A solução para a gestão de stocks (compra e
venda) com associação a uma tabela de lotes, com
possibilidade de utilização do método FIFO ou FEFO.

BUSINESS
AT SPEED

Visite www.phc.pt

A partir de um único ecrã,
visualiza em que estado se
encontra o stock de uma
determinada mercadoria.

Benefícios
Solução
Destinatários

Compras
Vendas

Toda e qualquer empresa
que necessite de gerir os
seus lotes (FIFO – First In
First Out ou FEFO – First
Expiring First Out) por
data de validade.

Listagem e inventário

Gestão total de custos,
FIFO (FIFO – First In
First Out ou FEFO – First
Expiring First Out)
Controlo automático de
datas de validade
Integração total com PHC
Gestão CS
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Principais funcionalidades
• Compras de stocks por lotes.
• Vendas de stocks por lotes.
• Controlar datas de validade e datas limite para a faturação e rastrear todo o movimento de artigos/lote.

Opções com Gestão de Lotes
O módulo PHC Gestão de Lotes CS é um produto que permite
o tracking total de um lote: desde a guia de receção/compra
do fornecedor até à venda do artigo ao Cliente final.
Este módulo que funciona em conjunto com o PHC Gestão
CS, permite:
• Associar lotes a todos os movimentos de stocks;
• Rastrear o produto por ocorrência de uma anomalia ou
irregularidade;
• Introduzir Códigos de Barra e Códigos de Barra Alternativos no campo Referência;
• Configurar dossiers internos, compras e vendas para uso
de Lotes;
• Observar as referências alternativas de artigos selecionados;
• Visualizar stocks por armazém:
• Relacionar toda a informação necessária: origens, destinos, movimentação interna;
• Imprimir etiquetas de lotes para serem anexadas à
mercadoria;
• Associar datas de validade e limite de faturação por lote;
• Controlar a Gestão de stocks de acordo com os critérios
aceites contabilisticamente;
• Valorizar o stock por cada lote, etc.

Faturação a clientes com Gestão de Lotes
Com o módulo PHC Gestão de Lotes CS, no ecrã de Faturação a Clientes, o Software pode sugerir automaticamente
(mediante a parametrização FIFO – First In First Out ou FEFO –
First Expiring First Out) qual o lote que deve sair.
Existe também a possibilidade da escolha ser feita manualmente com base numa lista com todos os lotes disponíveis
para esse artigo no armazém que estamos a faturar.

A Gestão de Lotes a partir de um único ecrã
Com este módulo pode também visualizar ao mesmo tempo
quais as quantidades de um determinado lote; qual o preço
de custo ponderado; qual o último preço de custo; a data de
validade; a data limite de faturação; a referência e ainda aceder
a muitas outras opções úteis.
O que pensam os utilizadores do Software PHC®
"O Software PHC® é extraordinariamente simples de
utilizar, com um interface gráfico simples e agradável, o
que simplificou significativamente o processo de adaptação ao mesmo”.
Paulo Vieira, Executivo da Assibeta.

O que pensam os utilizadores do Software PHC®
"Com o Software PHC® conseguiu-se automatizar todos
os processos internos da organização, obtendo assim
uma maior produtividade da parte dos utilizadores
e consequentemente ganhos de eficiência de toda a
estrutura, com vantagens acrescidas para os nossos
clientes”.
Ao clicar no botão “Extracto de Movimento”, vai ainda poder observar com
mais detalhe os movimentos de stock, relativos ao lote respetivo, assim
como as suas origens e destinos.

Dinis Pires, responsável do Convento do Espinheiro.

Este documento tem como objetivo descrever as funcionalidades do software. Como estão em constante evolução, é possível que as funcionalidades aqui descritas não se mantenham no
mesmo formato. Se considerar vital alguma funcionalidade em particular verifique, numa Demonstração do Software, se a mesma corresponde ao que necessita.
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Para saber tudo sobre a PHC, subscreva a “iDirecto”
no sítio da internet em www.phc.pt/idirecto

©PHC | Todos os direitos sobre este documento estão reservados. Este documento tem apenas objetivos de informação.
A PHC não dá nenhuma garantia, explícita ou implícita, no conteúdo deste documento. A marca PHC é uma marca registada.
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