CADASTRO EMPRESA - MÓDULO COMPRAS
COCDIEP00

 Explicação: O cadastro da empresa do módulo compras possibilita que a empresa defina que forma irá
controlar sua rotinas de compras dentro do sistema.

 Para realizar essa operação acesse o módulo: Compras.

 Em seguida acesse: Arquivo > Empresa.
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 (1) Dados da Empresa.
 (2) Quantidade de decimais para valor unitário: Selecione a quantidade de decimais para o valor unitário.
 No quadro (3) Quantidade máxima de itens informe a quantidade de itens de “Cotação” e de “Pedido”.
 No quadro (4) Últimos números informe os últimos números cadastrados de “Requisição”, “Cotação” e
“Pedido” caso queira seguir a mesma sequencia do sistema anterior, ou deixe em branco para que o sistema
inicie a contagem da numeração desde o inicio.
 No quadro (5) Dados do servidor de e-mail, devem ser informados os dados do servidor de e-mail da empresa,
para envio de cotações e pedidos de compra aos fornecedores.
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 Clique no link “Parâmetros” localizado na parte superior, para ser direcionado ou quadro “Parâmetros” nesta
mesma tela do cadastro de empresa.
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(6) Parâmetros
 Cadastra cotação com valor de produto zerado: Selecionada esta flag será possível incluir uma cotação com o valor
unitário do produto zerado. Caso contrário será obrigatório preencher um valor para o item.
 Utiliza a mesma cotação em mais de um pedido: Selecionada esta flag será permitido que a cotação seja sugerida em
mais de um pedido.
 Habilita geração de arq.texto na emissão do pedido: Selecionada esta flag será habilitado os campos "Diretório
p.arq.texto" no cadastro da empresa e a flag "Gera arquivo texto" no menu Relatórios item Pedidos, para a geração de
arquivo texto na emissão do pedido.
 Compra vinculada a pedido ELPR: Selecionada esta flag, não serão permitidos efetuar entradas de compras via ELPR
sem um pedido vinculado.
 Não permite alterar campos ELPR: Selecionada esta flag, não será permitido efetuar alteração nos campos referente ao
pedido de compras vinculado a entradas de compras via ELPR. Este campo somente estará habilitado caso a flag "Compra
vinculada a pedido ELPR", estiver marcada. Atenção selecionada esta opção não será permitido atendimento parcial do
pedido de compra.
 Gera ped.compra: Selecionada esta flag, ao gerar saída no ELPR, utilizando a opção "Remessa p/beneficiamento", serão
gerados pedidos de compras.

(7) Tipo de exibição


Pedidos a aprovar: Selecionada esta flag, ao entrar no sistema Jotec, caso existirem pedidos com status "A aprovar" e o
usuário possuir permissão para aprovação, serão exibidos todos os pedidos com o status acima citado.



Pedidos a vencer: Selecionada esta flag, ao entrar no sistema Jotec, caso existirem pedidos a vencer, podendo informar a
quantidade de dias a serem considerados para a serem considerados como a vencer.

 Após ter informado os dados necessários clique no ícone do “Disquete” para salvar as alterações feitas.
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