MODELO SERIADA
9º LIBERAÇÃO DE MATERIAIS PARA PRODUÇÃO
OFEMDMPSR

 Explicação: Para disponibilizar os produtos a serem utilizados na produção, é necessária a liberação dos
produtos no almoxarife. Nesta etapa, o almoxarifado recebe o relatório contendo os produtos da ordem de
fabricação e libera todos os produtos para a execução.

 Para realizar esta rotina acesse o módulo: Produção.

 Primeiramente deve ser cadastrado o operador, para isso acesse: Arquivo > Operador.
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 Para realizar este cadastro informe o (1) Código (Deverá ser exatamente igual ao nome de usuário de acesso
ao sistema), informe a (2) Função do operador que está sendo cadastrado, no campo (3) Nome informe o
nome do operador que está sendo cadastrado. No campo (4) Local informar o local de armaz./produção que
este operador terá permissão para liberar material. (Obs.: Os locais são inseridos no sistema através de
cadastro próprio no módulo Estoque. Caso o operador tiver permissão para liberar materiais de outros
locais, deverá ser realizado um cadastro para cada local). Clique no ícone do “Disquete” para salvar.
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 Em seguida clique no botão: L-Liberação de material kanban.
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 Na tela que será aberta em seguida selecione o (1) Local de retirada e Sublocal, informe os campos para
pesquisa, que poderá ser feita por (2) Kanban, Local ou Produto de saída e clique no ícone do “Binóculo”.

3

Liberar os materiais do
local/sublocal selecionados:
Selecionar esta opção para liberar
somente os materiais dos kanbans
referente ao local/sublocal
selecionado.

1

Liberar os materiais de todos os
locais de retirada do(s) kanban(s):
Selecionar esta opção para liberar os
materiais de todos os locais de
retirada do Kanban, desde que o
operador (almoxarife) esteja
cadastrado nos locais/sublocais.

2
Não libera materiais de locais
produção com beneficiamento
externo: Selecionar esta opção para
não liberar os materiais com locais de
produção que sejam de
beneficiamento externo.

 Será gerada uma listagem com a relação dos materiais a serem liberados. Selecione os materiais que deverão
ser liberados e clique em OK.

 Depois disso o kanban passará para o status “Iniciado”, indicando que o processo de fabricação do produto
foi iniciado.
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