
Bloqueia venda de produto sem estoque livre na Comanda Touch

Resumo da Nota
Caso o produto possua o bloqueio venda sem estoque livre, será verificado saldo em estoque livre do produto antes de
inseri-lo numa comanda na tela "[1477] FACILITE - Comanda Touch".

Descrição
I-) Configuração
 
Para que a venda do produto, que não possui saldo em estoque livre, seja bloqueada, é necessário acessar o cadastro
do produto no aplicativo Integrado, menu Cadastros - Produtos - Acabado, tela "[0023] FACILITE - Cadastro de
Produtos", guia "Produto". A opção "Bloqueia Venda sem Estoque Livre" deverá ser marcada.
 
II-) Processo
 
Ao tentar incluir um produto na tela "[1477] FACILITE - Comanda Touch", cuja opção "Bloqueia Venda sem Estoque
Livre" esteja marcada, será realizado um cálculo interno no sistema com o saldo do produto em estoque e a quantidade
informada no item. Caso a quantidade seja maior do que o saldo em estoque livre, a venda será bloqueada e o sistema
emitirá uma mensagem de alerta, especificando o saldo do produto.
Por exemplo: o produto "0000057 - Guaraná" possui 12 unidades de saldo em estoque livre. Se for incluído um item na
comanda touch com até 12 unidades, o registro será gravado. Caso seja informado um número maior do que 12, a
inclusão do item será bloqueada. Se for lançado um item deste produto com a quantidade 7 na comanda "000048" e,
posteriormente, o usuário tentar incluir o mesmo produto, novamente, com uma quantidade maior do que 5, a venda
também será bloqueada pois o sistema efetuará a soma da quantidade já registrada mais a quantidade informada no
novo registro e realizar a comparação com o saldo em estoque livre. 
As quantidades utilizadas no cálculo comparativo seguem as casas decimais configuradas no parâmetro "4.18.090 -
CASAS DECIMAIS DA QUANTIDADE NA VENDA". 
Para que o bloqueio seja efetuado com os produtos que são kits, é necessário que o(s) produto(s) que é(são) item(ns)
estejam configurados como venda bloqueada sem estoque livre.

Parâmetros Envolvidos
I-) No aplicativo Integrado - Utilitários - Parâmetros do Sistema - Parâmetros Gerais, configurar os seguintes
parâmetros:
 
4.18.090 - CASAS DECIMAIS DA QUANTIDADE NA VENDA
Este parâmetro pode ser configurado com os valores numéricos inteiros de 0 a 4. O valor configurado neste parâmetro
representa a quantidade de casas decimais que será impressa na quantidade do produto na produção e no cupom da
comanda.
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