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1 Introdução ao WMS 

O que é WMS? 

O “Warehouse Management System” – WMS - que em português é chamado de “Sistema de Gerenciamento de 

Armazéns” é uma ferramenta informatizada para controle de endereçamento de estoque localizado e tem um papel 

muito importante no “SCM – Supply Chain Management”, em português, cadeia de suprimentos. Permite o uso 

otimizado das dependências do armazém, com base na informação em tempo real sobre a disposição do estoque e 

expedição, com a localização através de diretivas inteligentes de “picking”. 

Dessa forma, a empresa depende muito menos de pessoas, ocupando menos mão de obra, tornando-se mais 

eficiente, rápida e econômica. 

O sistema WMS utiliza-se muito de recursos modernos e tecnológicos, como códigos de barras, QR Codes, redes 

wireless e RFID (sinais de transmissão via rádio). 

 

Como funciona no Millennium Business? 

O módulo do WMS Millennium em sua primeira versão, interage nativamente e de forma transparente com os 

processos de movimentação de estoque no ERP Millennium. Através de regras de WMS, previamente estabelecidas, 

e configuradas de acordo com o ambiente de cada empresa. Estes processos internos do sistema invocam chamadas 

que disparam requisições de movimentações de locais de estoque. Estas requisições não alteram o saldo do estoque, 

somente gerando documentos de transferências de locais, ao qual permitem a alteração do posicionamento do 

produto no armazém. 

 

O processo de recebimento de produtos, seja por compra e ou produção própria, pode ter direcionamento via regra 

de WMS para um local de recebimento a ser conferido.  

 

Após a conferência do documento, o sistema auxilia no endereçamento do produto ao armazém. Através da regra 

configurada, o sistema também permite o tratamento de divergências, entre o que foi recebido e o que foi conferido 

fisicamente. Estas divergências caso identificadas, são direcionadas para locais cadastrados para tratamento 

gerencial e fiscal, conforme a política de cada empresa. 

 

A figura a seguir, ilustra através de diagrama, um exemplo de um processo de recebimento coberto pelo WMS 

Millennium. 
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Atenção: Após o recebimento, movimentações de estoque podem ser realizadas manualmente, para controle de 

movimentações entre posições de estoque no armazém. 

O processo de controle de movimentação do WMS pode ser realizado, tanto diretamente no ERP Millennium, como 

através do módulo do coletor de dados. 

 

Da mesma forma que o recebimento de produtos, através de regras configuradas, os processos de expedição 

(venda/transferência) disparam requisições de separação de produtos ao módulo do WMS Millennium. 

 

O processo de separação aplicará critério de sequenciamento de lotes, FEFO (First Expire, First Out) e FIFO (First in, 

First out) para empresas que possuem controle de validade em lotes e produtos. 

  

A figura a seguir, ilustra através de diagrama, um exemplo de um processo de separação, coberto pelo WMS 

Millennium. 
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2 Planejamento e parametrização  

Para o uso do WMS no ERP Millennium é necessário que antecipadamente, a empresa faça um planejamento de 

como os itens serão armazenados e distribuídos, com base no o espaço físico disponível. Este planejamento pode 

incluir galpões, andares, corredores, prateleiras, caixas e qualquer outro meio a ser utilizado pela empresa com o 

objetivo de armazenar mercadorias. 

Esta definição é de extrema importância, uma vez que a partir destas informações, o sistema movimentará os itens 

armazenados. Em alguns casos, com base na estratégia da empresa e para melhor aproveitamento dos espaços e 

analise de recursos disponíveis, que são necessários para uma implantação com excelência, é conveniente que a 

empresa, solicite ajuda às empresas e profissionais especialistas no tema.  

2.1 Ativação do módulo no cadastro de filial 

Para que o modulo do WMS no ERP Millennium, execute os processos de movimentação de localização de estoque 

através do módulo interno, é necessário que a empresa faça a sua ativação, para cada filial que irá controlar o 

processo. 

Acesso: Utilitários\Empresa\Filiais 

Conforme a acesso informado, após localizar a filial desejada: 

• Selecione a opção a “Alterar Filial”,  

• Localize a aba Logística,  

• Selecione a opção “Usa WMS Millennium” e clique em ‘Efetivar” 
 

Esta opção, fará com que os processos do WMS Millennium entendam que esta filial foi planejada para a execução 

dos controles de WMS, que serão demonstrados na sequencia deste documento. 

 



                                                                                                       Página 7 de 36 
 

 

 

2.2 Cadastro de Zona de WMS 

Este cadastro, permite que a empresa crie áreas de armazenamento para o armazém da filial, de forma a permitir o 

agrupamento de produtos. 

A ilustração a seguir mostra um exemplo com a divisão do armazém em 3 zonas de estoque, Lingerie, Sexy Shop e 

Insumos. 

 

Acesso: Logística\WMS\Cadastros\Zonas 

Após o sistema carregar a tela de listagem de Zonas, clique em “Incluir Zona”. Ao acessar a tela de inclusão, o 

sistema exibirá um formulário dividido em três partes. 
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2.2.1.1 Cadastros da Zona 

Nesta parte do formulário, informe um nome ou letra para identificar a zona e selecione a filial, previamente 

parametrizada para usar o WMS Millennium. 

 

2.2.1.2 Tabela de ligações entre as Zonas 

Este recurso é utilizando no processo de separação e fará o relacionamento entre zonas, para a geração da rota de 

picking. 

Na tabela de ligações entre zonas, faça o vínculo entre os locais de estoque de passagem que relacionam a zona de 

origem e destino, conforme a sequência de picking. 

 

2.2.1.3 Regra para criação Automática dos Locais de estoque 

Nos casos de armazéns com um grande número de endereçamento é sugerido o preenchimento deste cadastro, ao 

qual permitirá que o sistema faça a geração automática de locais com base nos limites estabelecidos 

 

De acordo com o planejamento do armazém, preencha os campos com as quantidades de corredores, coluna, 

armários e prateleiras. 

 

Conforme foi visto acima, o endereçamento será gerado de forma hierárquica, sendo: 

 

Zona 

Corredor 

 Coluna 

  Armário 

   Prateleira  

 

A quantidade de algarismos é livre, desde de que seja igual no “De” e no “Até” e por se tratar de um cadastro que 

permite o uso de caractere alfanumérico, existe um formato obrigatório a ser seguido.  
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Para um local com dois dígitos, o usuário poderá ter: 

 

Tipo Tipo De Até 

Número Número 00 99 

Número Letra 1A 9Z 

Letra Letra AA ZZ 

Letra Número A1 Z9 

  

• Se for definido que o primeiro dígito é um número no campo “De”, então o primeiro dígito do campo “Até” 

terá que ser um número também, por exemplo: De 1A Até 9Z. 

 

• Se for definido que o primeiro dígito do local é uma letra no campo “De”, então o primeiro dígito do campo 

“Até” terá que ser uma letra também, por exemplo: De A1 Até Z9. 

 

• O número ou letra do campo “De” deve ser igual ou menor que o seu correspondente no campo “Até”, 

conforme o exemplo para o campo corredor: 

De 01 Até 11 0 (zero) é o primeiro dígito do local “De” e é menor que 1, primeiro dígito do local “Até” e 1 

(um) é o segundo dígito do local “De” e é igual a 1, segundo dígito do local “Até” 

 

A mesma regra se aplica com posições de 2 ou mais caracteres, porque o sistema validará posição por posição dos 

dígitos, no momento da geração automática de locais. 

 

Poderá ser utilizando quantos dígitos necessários para atender a necessidade da empresa, desde que obedecendo 

esta regra. Se o local for 1AX49Y no campo “De”, o preenchimento do campo “Até”, deverá ter o mesmo 

preenchimento: número, letra, letra, número, número e letra. 

 

Atenção! O sistema não aceitará o uso de caracteres especiais (* % / $ # @ + = \) para definir locais de estoque.  

 

A figura a seguir, ilustra o cadastro da regra de criação automática. 

 

 
 

2.3 Cadastro de Locais de Estoque 

2.3.1.1 Por geração automática de locais de estoque 

Após o cadastro da zona de WMS com as regras de locais estabelecidas, selecione a zona desejada e clique no botão 

em “Gerar Locais de Estoque Automaticamente” e clique em efetivar. 

Acesso: Logística\WMS\Cadastros\Zonas 
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Atenção: Caso, após o processamento da geração, seja necessário incluir novos endereços, basta alterar o escopo da 

Zona de WMS e executar esta rotina novamente. No entanto, o sistema permitirá somente a expansão do escopo. 

2.3.1.1.1 Consulta local gerado automaticamente 

Após a geração dos locais de estoque automaticamente faça a consulta para verificação do cadastro. 

Acesso: Logística\WMS\Cadastros\Locais de Estoque. 

Conforme a figura a seguir, note que o sistema gerou os locais de estoque conforme a estrutura hierárquica de níveis 

(Zona, Corredor, Coluna, Armário e Prateleira).  
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2.3.2 Inclusão de Local Manualmente 

Apesar do sistema possuir o recurso para geração automática de endereços é possível em alguns casos, a 

necessidade do cadastro de locais de estoque, de forma manual. 

Acesso: Logística\WMS\Cadastros\Locais de Estoque 

Após o sistema carregar a tela de listagem de Zonas, clique em “Incluir Local de Estoque”.  

Tipo de local: Informa ao sistema o tipo de local. Se o local estiver marcado como “Armazém”, as consultas de 

estoque, mostrarão a quantidade endereçada para o local na coluna Indisponível.  

Um exemplo para a seleção do estoque do tipo “Armazém” é o local “EM RECEBIMENTO”. Acionado pela regra de 

WMS de entrada de mercadorias. Até que o produto seja conferido, não poderá ficar disponível para ser consumido 

por processos no ERP Millennium.  

Um outro exemplo é para a empresa que controla os locais de Armazém e Picking separadamente. Durante o 

processo de separação para a expedição, o sistema não irá solicitar a separação de produtos que estejam em locais 

de estoque marcado como “Armazém”. 

• Bloqueado: Se estiver acionado, o sistema não permitirá a movimentação para o local.  
Pode ser utilizado marcar o local de estoque que esteja passando por alguma manutenção ou que esteja 
intransitável. Se marcado o local movimentado, ao efetivar o cadastro de Transferência de Local de estoque, 
o sistema emitirá uma mensagem de alerta. 
 

• Virtual: Utilizado para locais virtuais e transitórios, onde não há um local físico existente, a exemplo dos 
locais de divergência que são utilizados no processo de conferência. 

 

2.3.2.1 Grupo\Usuário Responsável Tarefa 

Esta opção atua em conjunto o módulo do Workflow. Uma movimentação de WMS ao envolver o local configurado, 

poderá gerar uma tarefa para o usuário, caso haja um modelo previamente configurado. 

 

 

2.3.2.2 WMS 

Dentro do ERP Millennium, a estrutura de cadastro de locais de estoque obedece e seguinte hierarquia: 

• Zona (Almoxarifados): Área maior dentro de um armazém que agrupa diversos corredores dentro da filial. 
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• Corredores: Nível abaixo da Zona, que representa setores de passagem de empilhadeiras e pessoas. 

 

• Colunas: Nível abaixo do corredor que pode representar um grupo de prateleiras. 

• Armário: Dentro de coluna, o armário determina uma posição vertical. 

• Prateleira: Também dentro do nível da coluna, a prateleira determina a posição horizontal. 

A figura a seguir ilustra um exemplo da estrutura verticalizada com os níveis de coluna, armário e prateleira. 
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De acordo com a estrutura montada e ilustração a seguir, o cadastro do local, seguindo a hierarquia de nível, ficará 

da seguinte forma: 

o Localização completa: L.A.15.1.A 

Zona L Nível 1 

Corredor A Nível 2 

Coluna 15 Nível 3 

Armário 1 Nível 4 

Prateleira A Nível 5 

 

A figura a seguir demonstra como o local ilustrado na estrutura anterior, ficará no ERP Millennium. 
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2.3.3 Consulta de locais de estoque 

Conforme a figura a seguir, é possível filtrar os locais de estoque cadastrados com base na estrutura estabelecida e 

cadastrada. 

 
 

 

2.4 Cadastro de Regras de WMS 

Este recurso permite o cadastro de regras de WMS customizadas, conforme o processo definido na empresa. As 

regras estabelecidas por este recurso, podem ser vinculadas ao processo de finalização ordens de produção, pedidos 

de venda e consignação, eventos do sistema e pré-faturamentos de venda e transferência. 

Acesso: Logística\WMS\Cadastros\Regras WMS 
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Após carregada a tela de listagem de regras, clique no botão “Incluir Regra WMS”. 

• Informe o Código e Descrição para a regra. 

 

• No campo “Ação” selecione a opção desejada 

 

o Sem Conferência (Cria Transf. de Local de Estoque "Conferido Local Destino") 
Esta opção cria uma transferência de local sem a necessidade de conferência. Pode ser utilizada para 
vínculo no processo de recebimento de produtos. 
 

o Com Conferência Parcial (Cria Transf. de Local de Estoque "Conferido Local Origem") 
Esta opção cria uma transferência com a opção de conferência já com o status de conferida no local 
de origem. Pode ser utilizada para realizar uma movimentação onde a conferência será realizada 
somente no local de destino. 
 

o Com Conferência Completa (Cria Transf. de Local de Estoque "Ag. Conferência") 
Esta opção criar uma transferência de local com a necessidade de conferência completa, onde o 
produto precisará ser conferido no local de origem e destino. Pode ser utilizada na conferência de 
recebimento de produtos por compra. 
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• Roteiro de Conferência 
o  Usa Rota de Destino: Esta opção é geralmente utilizada para o endereçamento e determina que a 

sequência será realizada pela ordem estabelecida pelo sistema.  
o Usa Rota de Origem: Esta opção é geralmente utilizada no processo de picking e determina que a 

sequência de separação será realizada pela ordem estabelecida pelo sistema. 
 

 

• As colunas “Local Origem” e “Local Destino” permitem selecionar e vincular locais pré-estabelecidos com a 
regra. Ao clicar na coluna, o sistema abre a listagem dos locais cadastrados e no início da listagem dos locais 
alguns locais padrão do sistema conforme os itens destacados a seguir. 

 

 
 
 
 (Automático): Informa que o local será determinado automaticamente pelo sistema. 
 (Manual): Informa que o local será informado pelo usuário. 
 (Sem Local): Informa que a movimentação não irá considerar o local de estoque. 
 
A figura a seguir ilustra um trecho da configuração de um exemplo de regra de conferência de recebimento. 
 

 
 

• Condição e Valor 
Estes dois campos permitem a montagem de expressões customizadas, de acordo com a necessidade da 
regra a ser cadastrada para a empresa. 
Conforme a seguir, após selecionada a linha referente as colunas em questão, o sistema exibe uma tela para 
a montagem da expressão. Onde é possível configurar as condições e valores utilizando informações 
referentes a classificação do produto, comparar informações entre a movimentação do evento e etc. 
 
A figura a seguir, ilustra um outro trecho da regra de conferência de recebimento. 
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• Próxima Regra 

Este campo, permite vincular uma segunda regra de WMS encadeada com a regra em execução. 
Conforme a figura a seguir, utilizada no vínculo com evento de recebimento, esta configuração acionará a 
regra de 02 – Conferência Recebimento. Isso, devido à regra de recebimento configurada na figura a seguir, 
somente transferir os produtos constantes na NF de entrada do “Sem Local” para o local “EM 
RECEBIMENTO”. Pois é na regra de conferência ilustrada anteriormente que os tratamentos de 
movimentação de locais e divergência foram tratados. 
 

 

 
 
 
2.4.1 Regras de exemplo 

01 - RECEBIMENTO 
 

 

Atenção: Este é um exemplo de regra aplicada no evento de recebimento de compra de produtos. 

02 - CONFERÊNCIA RECEBIMENTO 

 

 

Atenção: Este é um exemplo de regra aplicada no processo de conferência de produtos. 
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03 - SEPARACAO PREFATURAMENTO 

 

Atenção: Este é um exemplo de regra aplicada no processo de separação de produtos por pré-faturamento de 

venda/transferência. 

05 – ACERTO DE INVENTARIO 

 

Atenção: Este é um exemplo de regra, aplicada nos eventos de entrada/saída para acerto de divergência de 

inventário. 

2.4.2 Vínculo das regras cadastradas com os processos do sistema 

Após o cadastro das regras estabelecidas para o processo de WMS, o próximo passo é realizar o vínculo com as 

operações que movimentarão o estoque endereçado. 

2.4.3 Vinculo da Regra de WMS ao Evento 

Para que o sistema faça a movimentação de estoque pelo módulo do WMS, através das movimentações por evento, 

é necessário fazer o vínculo da regra previamente cadastrada. No exemplo a seguir, será demonstrado como vincular 

a regra “01 - RECEBIMENTO” 

Acesso: Utilitários\Administrador\Eventos 

• Selecione o evento desejado e clique no botão “Alterar Evento”. 

• Após abria a tela de configuração do evento, localize a aba “Logística” e o campo “Regra WMS”. 

• Conforme a ilustração a seguir selecione a regra “01 - RECEBIMENTO” e clique em “Efetivar” 
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2.4.4 Vinculo de Regra no Tipo de Pedido de Venda e de Compra 

Esta configuração permite que uma regra de WMS seja vinculada a um tipo de pedido. Caso, ao processar a 

movimentação por evento, o mesmo também possua uma regra de WMS vinculada, o sistema priorizará a regra 

estabelecida no tipo de pedido. 

Acesso: Vendas\Cadastros\Tipos de Pedido 

 

Atenção: Se no momento da movimentação, a empresa estiver processando mais de um pedido, é necessário que os 

tipos de pedidos vinculados, possuam a mesma regra de WMS. Caso contrário, o sistema emitirá uma mensagem de 

alerta para o usuário. 
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2.4.5 Vinculo de Regra de WMS Pré-Faturamento de Venda 

Esta configuração permite a seleção de uma regra de WMS para ser disparada no momento que a opção “Permite 

Conferência” for acionada. Recurso a ser demonstrado no “item 3.4 – Separação de Mercadorias”. 

Acesso: Utilitários\Administrador\Configurações Gerais 

Acesse a pasta “Logística” e em seguida a opção “Pré-Faturamento” e na aba “Logística” localize o campo “Regra 

WMS” e selecione a regra “03 – SEPARAÇÃO DE PREFATURAMENTO”. 

Após selecionada a regra, clique em “Salvar Paramentos” para gravar a configuração. 

 

2.4.6 Vinculo da Regra de WMS Pré-Faturamento de Transferência 

Da mesma forma que no item anterior, esta configuração permite a seleção de uma regra de WMS para ser 

disparada no momento que a opção “Permite Conferência” for acionada. 

Acesso: Utilitários\Administrador\Configurações Gerais 

Acesse a pasta “Logística” e em seguida a opção “Pedidos de Transferência” e na aba “Logística” localize o campo 

“Regra WMS” e selecione a regra “03 – SEPARAÇÃO DE PREFATURAMENTO”. 

Após selecionada a regra, clique em “Salvar Paramentos” para gravar a configuração. 
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2.4.7 Vinculo da Regra de WMS para finalização de Produção 

Esta configuração permite a seleção de uma regra de WMS para ser disparada no momento que acorrer uma 

finalização do processo de produção. 

Acesso: Utilitários\Administrador\Configurações Gerais 

Acesse a pasta “Produção” e em seguida a opção “Produção” e na aba “Finalização de Produção” localize o campo 

“Regra WMS” e selecione a regra “04 – FINALIZACAO DE PRODUCAO”. 

Após selecionada a regra, clique em “Salvar Paramentos” para gravar a configuração. 

 

Atenção: A regra vinculada, será acionada durante o processo de finalização da produção. Como a finalização pode 

ser parcial, será gerada uma transferência de local de estoque para cada finalização. 
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2.4.8 Vinculo da Regra de WMS para Pedido de Consignação 
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3 Execução de processos 

3.1 Recebimento de compra 

Acesso: Compras\Movimentações 

• Selecione o evento desejado  

 

 

• Selecione o fornecedor e informe os campos necessários  

 

Atenção: O evento selecionado deverá ter uma regra de WMS vinculada conforme o item 2.3.3 - Vinculo da Regra 

de WMS ao Evento. 
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A filial e/ou filial de estoque selecionada no evento precisara estar configurada para o uso do WMS Millennium 

conforme o item 2.1 Ativação do modulo no cadastro de filial 

3.2 Transferencia de Locais WMS 

Acesso: Logística\WMS\Transferência de locais de Estoque 

Este recurso permite gerar alteração e excluir movimentações de produtos entre locais de estoque que foram feitas 

manualmente e realizar a consulta e conferências entre locais, que foram gerados automaticamente por regras 

disparadas através de processos no ERP Millenium. 

3.2.1 Consultar documentos de transferência gerado 

Uma vez gerado um documento de transferência entre locais por processos no ERP Millennium. Estes documentos, 

ficam disponíveis para serem consultados e conferidos. 

• Informe o período desejado e clique em “Procurar” 

Conforme a figura a seguir, o sistema listará as movimentações de transferência já realizadas. 

 

Note que o sistema gerou dois documentos de transferência para o documento processado no item 3.1 – 

Recebimento de Compra, conforme a regra de WMS configurada e vinculada ao evento. 

O primeiro documento “1” que foi criado como já conferido e transferiu a quantidade recebida na NF do “(Sem 

Local)” para o “EM RECEBIMENTO”. 

Para visualizar o processo executado, selecione o documento desejado e clique no botão “Alterar Transferência de 

Local”. O sistema emitirá a mensagem de aviso de que a transferência já foi conferida no destino, conforme 

configuração da regra, mas permitirá a visualização. 
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A figura a seguir ilustra do processo executado. 

 

 

3.2.2 Conferência de transferência entre locais 

A conferência de transferência entre locais utiliza o mesmo conceito da tela de conferência de pré-faturamento. A 

tela é dividida em duas onde, na parte de baixo ficam os produtos a serem conferidos e na parte de cima os 

produtos já conferidos. 

O processo de conferência, pode ser realizado em até duas fases dependendo da configuração: 

1. Na fase de conferência do local de origem (local de origem deve estar preenchido obrigatoriamente) o 

usuário poderá informar quantidades superiores ou inferiores e a regra de WMS indicará para quais os locais 

devem ir para divergência de quantidade. Se não houver regra de WMS, ou se a regra não indicar o que fazer 

com as divergências no sistema, será necessário que a quantidade conferida seja exatamente igual à 

quantidade solicitada no documento. 

2. Já na fase de conferência do local de destino (local destino pode estar vazio), o usuário deverá informar 

exatamente a quantidade dos produtos a conferir e indicar os locais de destino. 

3.2.2.1 Conferência entre locais - Origem 

Este processo é realizado quando o documento gerado pela transferência de locais está configurado para conferir o 

local de origem. 

Após acessar a tela de Lista Transferência de Locais de Estoque, siga os passos: 

• Selecione o documento desejado e clique em “Conferir Transferência de Local”. 

• Informe o código do produto. 

• Selecione o local de origem “EM RECEBIMENTO”. 

• Informe a quantidade. 
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A medida que os produtos são informados no sistema, no grid “Produtos” o saldo vai sendo subtraído o grid 

“Produtos a conferir”.  

 A figura a seguir, ilustra a tela de conferência de local após a leitura de todos os itens. 

 

Atenção: Este processo também poder ser realizado através do coletor de dados, ver o módulo do WMS Coletor. 

3.2.2.2 Conferência entre locais – Destino 

Este processo é realizado quando o documento gerado pela transferência de locais está configurado para conferir no 

local de destino. 

Após acessar a tela de Lista Transferência de Locais de Estoque siga os passos: 

• Selecione o documento desejado e clique em “Conferir Transferência de Local”. 

• Informe o código do produto. 

• Selecione o local de destino desejado conforme a figura a seguir. 

• Informe a quantidade. 
 
A medida que os produtos são informados no sistema, no grid “Produtos” o saldo vai sendo subtraído o grid 

“Produtos a conferir”.  

A figura a seguir, ilustra a tela de conferência de local após a leitura de todos os itens. 
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Caso deseje pausar a conferência, devido a uma necessidade, como almoçar e etc., altere o status para “Em 

Conferência Local Origem (Pausado) ” ou “Em Conferência Local Destino (Pausado) ” e clique em Efetivar para 

gravar o status selecionado. 

 

Atenção: A retomada do processo de conferência(origem e/ou destino) somente pode ser realizada pelo usuário que 

iniciou o processo. 

A restrição do usuário, também se aplica ao processo de conferência pelo coletor de dados. 

3.2.3 Incluir manualmente transferência ente locais 

Este processo é realizado quando a empresa deseja alterar a localização de um determinado produto controlado 

pelo módulo do WMS. 

Após acessar a tela de Lista Transferência de Locais de Estoque, siga os passos: 

• Clique em “Incluir Transferência de Local”. 

• Informe a filial controlada pelo WMS. 

• Informe o status que a transferência terá, sendo: 
o 1 - Aguardando Conferência: A transferência ficará aguardando a conferência de origem e destino 

para sua conclusão. 
o 2 - Conferido Local Origem: A transferência será gerada como conferida na origem aguardando 

somente a conferência no local de destino. 
o Conferido Local Destino: A transferência será gerada como conferida no local de origem e destino. 

• Regra WMS: É um campo “Opcional”. Caso seja selecionado, informará ao sistema que o critério de geração 
da transferência será com base na configuração da regra selecionada. 

• Informe o produto a ser transferido. 

• Selecione o local de origem onde o produto se encontra. 

• Selecione o local de destino desejado. 

• Informe a quantidade e clique em “Efetivar” para gravar a alteração. 
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A figura a seguir ilustra a operação de transferência entre locais. 

 
 

3.2.4 Alterar transferência entre locais 

Este processo é realizado quando a empresa deseja alterar uma operação de transferência realizada entre locais. 

Após acessar a tela de Lista Transferência de Locais de Estoque siga os passos. 

• Clique em “Alterar Transferência de Local”. 

• Edite as informações desejadas. 

No cabeçalho da transferência: 

Status (Visualiza todos os status possíveis: Aguardando Conferência, Em Conferência Local Origem (Pausado), 

Conferido Local Origem, Em Conferência Local Destino (Pausado), Conferido Local Destino.              

No registro de itens: 

• Quantidade Conferida  (somente leitura) 

• Status  (somente leitura), mas este campo será preenchido de acordo com a quantidade da conferência: 

o DIVERGÊNCIA (+) Quando a quantidade conferida for maior que a contida no documento 

o DIVERGÊNCIA (-) Quando a quantidade conferida for menor que a contida no documento 

o CONFERIDO  Quando a quantidade conferida for igual a contida no documento. 

 

A figura a seguir ilustra a operação de alteração do local de destino. 
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Atenção: Não é possível realizar a alteração de uma transferência que já esteja conferida ou em processo de 

conferência. Caso seja solicitada a alteração, o sistema emitirá a mensagem semelhante a esta: ”Transferência de 

Local de Estoque “Conferido Local de Origem”. Não será possível alterá-la. ” 

3.2.5 Excluir transferência entre locais 

Este processo é realizado quando a empresa deseja excluir uma operação de transferência realizada entre locais. 

Após acessar a tela de Lista Transferência de locais de Estoque, siga os passos: 

• Clique em “Excluir Transferência de Local”. 

• Clique em “Salvar” para gravar a exclusão. 

Atenção: Não é possível realizar o cancelamento de uma transferência que se encontra em conferencia, ou que já 

esteja conferida. Caso seja solicitada a exclusão em uma destas duas condições, o sistema emitirá a mensagem: 

”Transferência está em Conferência ou Conferido! ” 

3.3 Consulta de estoque por local 

Este recurso permite consultar do status atual e histórico do produto e consulta de produtos, com opção de 

visualização do local e lote. 

Acesso: Logística\WMS\Consulta Estoque por Local 

Após acessar a tela de consulta, informe os seguintes campos: 

• Selecione o Produto desejado”. 

• Caso queira filtrar por local, selecione o local desejado. 

• Caso queira restringir a consulta por filial, selecione a filial desejada. 

• Clique no ícone para processar a consulta. 
 
A figura a seguir ilustra o resultado. 
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• Lote: Caso o produto possua o controle por lotes, o sistema informará neste campo. 

• Local: Informa o local onde o produto encontra-se no momento. O local em branco indica que a quantidade 
informada ao lado não está endereçada. 

• Saldo: Informa o saldo atual no local. 

• Empenho: Informa a quantidade do produto que foi enviada como transferência, mas que está em processo 
de conferência. 

• Recebimento local: Informa a quantidade do produto que foi recebida como transferência, mas que está em 
processo de conferência. 

 

Caso queira visualizar o histórico de um determinado SKU do produto: 

• Selecione a linha correspondente ao SKU desejado e dê um duplo clique. 

Conforme a figura a seguir, o sistema carregará uma nova tela com o histórico de toda a movimentação do SKU. 

 

 Atenção: Tanto a tela da consulta de estoque como do histórico, podem ser exportadas para MS Excel, clicando com 

o botão direito do mouse em qualquer área da tela. 
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A figura a seguir ilustra a opção para a exportação. 

 

 

3.4 Consulta de estoque indisponível nas telas de consultas 

A consulta de estoque foi aperfeiçoada para expor a quantidade de estoque de produtos que estiverem em locais 

bloqueados, ou do tipo Armazém, no cadastro de locais de estoque. 

 

• Acesso: (todos)\Consulta de Produtos. 

• Informe o código do produto no campo “Produto”. 

• No menu vertical ao lado esquerdo, selecione opção “Estoque”. 

• Selecione a Filial desejada e clique no SKU a ser consultado. 
 

Ao lado esquerdo, o sistema mostrará a quantidade de produtos que estão com o status Indisponível. 
 
A figura a seguir ilustra o resultado da consulta. 
 

 

 

Atenção: Este recurso também foi aplicado na nova tela de Histórico de Produto, localizada em “(todos)\Histórico de 
Produtos”. 
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3.5 Separação de Mercadoria no WMS (Pré-Faturamento de Venda/Transferência) 

Este recurso permite que o usuário do sistema Millennium realize a separação do produto, utilizando o estoque 

endereçado através do módulo do WMS Millennium. 

Após acionar a opção “Permite Conferencia” no pré-faturamento de venda, o sistema executa a regra de WMS 

configurada no item 2.4.5 - Vinculo de Regra de WMS Pré-Faturamento de Venda. 

Além da parametrização da regra de WMS configurada, é importante que a filial também esteja configurada para 

usar o WMS Millennium, conforme o item  2.1 – Ativação do módulo no cadastro da filial. 

Também é necessário que o pedido e o pre-faturamento de venda já estejam registrados no sistema. 

Acesso: Logística\Expedição\Pré-Faturamento de Venda  

Após acessar a tela de consulta de pré-faturamentos gerados, siga os seguintes passos: 

• Selecione o período de datas desejado, a opção “Pendente de Impressão”, os demais filtros necessários e 
clique em “Procurar”. 

• Se o pré-faturamento não estiver em expedição, marque a opção em “Ações\Expedição”. 

• Após o sistema retornar com a lista de pré-faturamentos gerados, marque opção com o flag . 

• O sistema exibirá o botão “Permite Conferência”, clique na opção e confirme com o botão “Efetivar” 
 

A figura a seguir ilusta a sequencia. 
 
 

 
 

Ao final, o sistema irá gerar transferência de locais de estoque em “Logística\WMS\Transferência de locais de 

Estoque”. 

A imagem a seguir ilustra o documento de transferência de locais, gerado através da liberação de conferência do 

pré-faturamento de venda. 
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O processo de separação do produto no endereço pode ser realizado através do item 3.2.3 - Conferência entre 

Locais - Destino, ou através do coletor de dados ver documentação do coletor. 

Atenção: O roteiro contido neste item também se aplica ao processo de separação de pré-fatuamento de 

transferência em: Logística\Expedição\Pré-Faturamento de Transferência. 

O processo de faturamento não sofre alterações, a não ser que haja regras de WMS vinculadas aos pedidos. 

3.6 Local Estoque na contagem do Inventário 

O processo de contagem de inventário também foi aperfeiçoado, para permitir a inclusão do local de estoque 

durante as contagens de inventário. 

Para realizar a contagem, é necessário que o inventário já esteja registrado no sistema e com a liberação da 

contagem iniciada. Para mais informações sobre o processo de inventário com controle de endereço, veja o manual 

do processo de inventário. 

Acesso: Logística\Estoque\Contagem de Inventário  

Clique em “Incluir a contagem de inventário”. 

Informe o produto inventariado no campo “Código” e selecione o local onde o produto está armazenado no campo 

“Local Estoque”. 

 

A figura a seguir, ilustra a contagem de inventário com a informação do local de estoque. 
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Atenção: Este processo também pode ser realizado pelo coletor de dados. Para mais informações consulte a manual 

sobre o uso do coletor de dados online, com o ERP Milleninum. 

3.7 Emissão etiquetas 

Acesso: Todos\Utilitários\Formulários 

 

3.7.1  Transferência de Local 

Após a transferência gerada, é possível criar uma etiqueta que mostre o número do Movimento WMS, com esta 

etiqueta o usuário pode realizar a conferência. 

• Clique em menu “Arquivo”, em seguida “Novo” e selecione o modelo de documento desejado. 

• Após selecionado o documento, associe ao modelo de “Transferência de Locais de Estoque”, através do 

botão mesclar  

A figura a seguir ilustra os passos. 
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Após associado, selecione os campos que desejar, através do menu “Banco de Dados” opção “Incluir Campos”. 

 

 
 

3.7.2 Emissão de  etiqueta de localização de estoque 

Seguindo o mesmo processo do item anterior, crie um novo documento. 

• Após selecionado o documento, associe ao modelo de “Locais de Estoque”, através do botão mesclar 

 

• Após associado, selecione os campos que desejar, através do menu “Banco de Dados” opção “Incluir 

Campos”. 
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3.8 Relatórios 

3.8.1 Relatório de transferência entre locais 

A figura a seguir exibe um relatório, desenvolvido pela ferramenta Gerador de Relatórios do ERP Millennium, para 

um documento de transferência gerado pelo WMS Millennium. 

 

 

3.8.2 Relatório de estoque por local 

A figura a seguir exibe um relatório, também desenvolvido pelo gerador de relatórios do ERP Millennium, para listar 

o estoque dos produtos e os respectivos locais. 

 

Atenção: O arquivo dos relatórios, estão disponíveis no http://info.millennium.com.br 

 


