
Formação de lote 

Acessar menu ( Movimento / Formação de lote de devolução de deposito). 

 

Nesta tela devera ser informado o cliente no qual já tem contrato / negociação gerado no 

sistema, no qual o produto dele vai ser transferido para outro produtor. 

1. Informe o cliente 

2. O endereço do cliente 

3. O produto que devera ser gerado outro lote 

4. A data de movimentação e entrega 

Após preencher esses campos clique na opção Seleção de Contratos / Negociações – F3 

 

 

 

 

 

 



Nesta tela informe o peso que será transferido a outro cliente.  

Após clique em OK – F8 

 

Agora clique em Seleção de Clientes p/ Deposito – F4 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nesta tela será informado os dados do cliente irá ser transferido um lote de soja 

1. Informe o cliente 

2. Informe o endereço do cliente 

3. Informe o peso do produto que será transferido para ele 

4. O contrato 

5. E a data da transferência 

Após preencher os campos clique em OK – F8 

 

Ao voltar nessa tela clique em Avançar – F8 

 

 

 

 

 



Nesta tela informe... 

1. O Orientador Contábil de devolução 

2. A Operação de Estoque de Devolução 

3. Informe a tabela de desconto 

4. Indexador 

5. Valor da saca de soja na negociação 

6. Tipo do frete ( CIF ou FOB) 

7. Local e Sublocal 

Após preencher esses dados clique em Gerar Remessa – F8 

Depois irá aparecer uma tela de confirmação da transferência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agora é só gerar o romaneio de saída ( devolução )  

1. Primeiro passo informe que o romaneio é de saída 

2. Informe o cliente que “vendeu” o produto 

3. O endereço do cliente 

4. O condutor e a placa do veiculo 

5. O tipo de produto vai ser cereais 

6. O informe o peso ( se trabalhar com balança o peso devera vir automático na tela) 

7. Informe a tara e os descontos ( umidade, impureza e etc) 

8. Depois clique em Salvar – F8  

 

Atribua o peso do romaneio ao contrato certo 

E clique em OK – F8 

Depois confirme os dados do romaneio 

 

 

 


