CADASTRO DE HOMEM
ETCAIHM00

 Explicação: No cadastro de homem, a empresa controlará o custo x hora do operador, quantidade realizada
por hora de produção, custo da semana e custo x hora do funcionário dentro da produção, sendo assim, ao
realizar a análise de custo de produção será adicionado o custo de mão de obra na produção.

 Para realizar esta rotina acesse o módulo: Estoque.

 Em seguida acesse: Arquivo > Homens.
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Será aberta a tela abaixo.
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Explicação:
(1) Código: Informar neste campo o código para o cadastramento da função do operador na produção.
(2) Grupo: Selecionar neste campo o grupo a que pertence a função do operador. Os grupos disponíveis para seleção são
inseridos através de seu cadastro em: Arquivo / Grupos.
(3) Descrição: Informar neste campo a descrição referente a função do operador.
(4) Localização: Neste campo informar o setor onde o operador trabalha. Ex.: Fábrica.
(5) Unidade produção: Selecionar a unidade de medida referente ao produto que o operador produz em 1 hora. Preencher
apenas se a produção for fixa, ou seja, se o operador fabricar somente um tipo de produto. As unidades de medidas
disponíveis para seleção são inseridas através de seu cadastro em Arquivo / Unidades de medida.
(6) Carga hor. semana: Informar neste campo a carga horária trabalhada na semana. Apenas informativo.
(7) Produção Hora: Informar neste campo a quantidade que o operador produz em 1 hora. Preencher apenas se a produção
for fixa, ou seja, se o operador fabricar somente um tipo de produto.
(8) Carga horária mês: Informar neste campo a carga horária trabalhada no mês. Apenas informativo.
(9) Custo Hora: Informar neste campo o valor do custo em reais por hora do operador. É importante o preenchimento
deste campo, pois será utilizado no cálculo do custo dos produtos fabricados.
(10) Última correção: Informar a data da última correção de valores de custo. Se os valores forem alterados através da
rotina correção de preços esta data será preenchida pelo sistema.
(11) Custo X Hora: Informar neste campo o valor do custo por hora do operador em outra moeda (Ex.: Dólar). Apenas
informativo.
(12) % Mark-up: Definir o percentual de mark-up para reajuste dos valores custo hora e custo X hora. Este percentual
poderá ser usado para correção de valores através da rotina correção de preços.
(13) Observação: Campo de livre utilização para observações sobre o operador. Após preencher os campos acima clique no
ícone do “Disquete” para salvar.
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