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Processo: Compras 

 

Nome do Processo: Operação de Compra Remessa com Triangulação 
Automatizada 

 

Motivação 
Gerenciar de forma automática as compras da empresa. 

Acesso 
 Venda/Faturamento Automática Evento Encadeado 

 

Parâmetros 
Cadastro dos Eventos que Integrarão o Processo 
 

1. Evento de Entrada 
Acesse a guia Faturamentos do cadastro dos eventos: 

Evento de entrada comum, configurado para emitir nota fiscal com o campo ‘Evento Encadeado’ preenchido 
com o evento de transferência 1 para a filial de destino desejada. Será possível selecionar apenas um evento. 

Informado que o evento recebimento de compra tem como evento de referência o evento de transferência 
entre filiais.  

Quando for feito um recebimento de compra o sistema deve marcar o movimento como pendente, permitindo 
gerar uma movimentação de transferência entre filiais automaticamente 

 
 

1.1. Evento de Transferência 
Configurado para emitir nota fiscal, caso necessário (para cfop, utilizar o cadastro de CFOP padrão no 

evento) com o campo ‘Evento Encadeado’ preenchido com o evento de transferência 2. Neste caso, o campo 



 

 
 
 

 

 

de ‘Filial Destino’ não é habilitado, visto que eventos de transferência encadeados, por padrão realizam o 
retorno, ou seja, apenas invertem as filiais de origem e destino. 

 
 

1.2. Evento Encadeado Final 
Evento de transferência que será utilizado para realizar o retorno das peças, caso nota fiscal seja 

necessária, configurar a CFOP padrão no evento.  

 

Entradas 
O sistema detecta a inclusão de um evento no evento de entrada, e automaticamente disponibiliza a geração 

da transferência encadeada.  

Acessar Faturamento Automático Eventos Encadeados.  

 

Selecionar as movimentações através da Data Inicial e Data Final. 

 
 

 Romaneio 
 Quando informado o número do romaneio e teclando enter, automaticamente a movimentação é marcada. 
Pode marcada quantas movimentações desejar; 

 Filial Origem 
 Esta é a filial que o programa irá processar, não é a filial que está no movimento de origem. Para os casos 
onde existe encadeamento de transferências, o programa inverte as filiais, por exemplo: o movimento de 
origem foi criado da filial 01 02, nesta tela deve ser apresentado como 0201, pois a mercadoria irá 
voltar para a filial 01. 

 Filial Destino 
Mesma observação do item anterior. 

 Evento Origem 



 

 
 
 

 

 

 Descrição do evento da movimentação original 

 Movimentação vinculada 
Numero do romaneio / NF-e do momento origem. 

 Valor: 
Valor do movimento que será criado. 

 Quantidade 
Quantidade do movimento que será criado. 

 Status: 
Fica aguardando o processamento próximo processo; 

 Abrir Movimento  
Com este recurso o usuário tem a possibilidade de visualizar todos os dados do movimento original, com 
esta opção o programa o exibe movimento criado. 
 

 

Para gerar o evento, flegar ‘Processar’ e clicar em ‘Próximo’. E faturar os eventos encadeados. 
 

Validações e Saídas 
1. Primeira transferência gerada observe que o Status está como Processado OK; 

 
1.1. O sistema ficará aguardando a segunda transferência. O status está como Aguardando 

Processamento 

 
Após o processamento o movimento não aparecerá mais na tela de Faturamento Evento Encadeados 
 

2. Caso a movimentação gerada seja cancelada, o sistema volta a disponibilizar a geração da mesma. Selecionar a 
movimentação, clicar no botão Ações e depois Cancela Movimento. 

 



 

 
 
 

 

 

 
3. O cadastro de um evento encadeando ele mesmo é bloqueado pelo sistema. 

 
 

4. Cada evento com previsão de geração de movimentação encadeada só poderá gerar uma única movimentação  

 
 

5. Caso em uma movimentação de transferência encadeada, as filiais de origem e de destino sejam a mesma, o 
sistema bloqueia a inclusão da transferência.  

 


