BATISTA10 SERVEIS A EMPRESES

GESTIÓ D’ESTOCS MÍNIMS I MÀXIMS A ODOO

L’automatització de processos de compra de productes o matèries primeres, és
un dels aspectes que més temps, espai i diners poden estalviar a una empresa.
Una de les formes de proveïment automàtic més habituals, és la gestió d’estocs
mínims i màxims d’un producte.
Per crear les regles que governaran els estocs entrarem a la fitxa del producte de
compra.

Un cop dins la fitxa del producte, anirem a la opció regles d’abastiment de la part
superior dreta de la fitxa del producte.
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Dins d’aquesta pantalla haurem de crear una nova regla d’abastiment amb el
botó «Crear»

Dins de la pantalla de les regles d’abastiment, podrem definir diversos paràmetres
que afectaran al moment de llançar una ordre de compra:

Marc Tormo i Bochaca. c/ Raval, 10 2n 1a 25500 La Pobla de Segur. Telf. 617421224

BATISTA10 SERVEIS A EMPRESES

Nom: Ens indica el nom que vulguem donar a la regla d’abastiment. Per defecte
ell ens en proposa un amb un comptador, però res no impedeix de canviar-lo.
Producte: Producte sobre el qual tindrà efecte la regla de proveïment.
Magatzem: Magatzem sobre el qual es realitzarà l’ordre de proveïment, sigui ordre
de compra o de fabricació.
Ubicació: Ubicació de l’article dins del magatzem. Les regles només afectaran a
la ubicació aquí establerta. En cas de diferents ubicacions del mateix article,
s’haurien de generar diferents regles d’abastiment.
Quantitat mínima: Quantitat de producte per sota la qual es generarà una
sol·licitud de proveïment, en cas que l’estoc del article estigui per sota.
Representa la quantitat mínima que volem tenir sempre al magatzem.
Quantitat màxima: Quantitat fins a la qual és generarà una comanda de compra
per igualar el estoc a aquesta quantitat. Representa la quantitat màxima de
producte que volem o podem tenir.
Múltiple de la quantitat: Representa les unitats en que s’envien els productes de
compra. Per exemple, si nosaltres comprem productes individualment, però van
en caixes de 6 unitats i aquesta és la unitat mínima de compra, haurem d’establir
aquest valor a 6, per igualar el valor de la compra a les caixes que rebrem.
Actiu: Ens permet activar i desactivar la regla sense tenir-la que esborrar.
Termini d’entrega: Dies previstos de recepció de la comanda o dies que es
tardarà a produir productes.
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Un cop creada la regla d’abastiment, si tornem a la pantalla de l’article, ens
haurem d’assegurar que hi hagi com a mínim un proveïdor en cas que tinguem
marcada l’opció de compra. També comprovarem que ens marca els estocs
mínims i màxims que hem establert.

Per llançar les ordre de totes les regles d’abastiment que es compleixin en aquell
moment, haurem d’anar a «Inventari» i «Executar ordres d’aprovisionament»
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Ens apareixerà una pantalla que ens oferirà calcular el estoc.

Si tot el procés ha estat correcte i l’article inicialment no tenia estoc, ens hauria
d’haver generat una comanda de compra al proveïdor de 15 unitats, per que el
estoc estava per sota 5 unitats. Ho podrem comprovar des de «compres»
«Sol·licituds de pressupost»
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