
Documentação – Exclusão de Ordem de Produção 

Objetivo 
Ao tentar excluir um Apontamento de Ordem qualquer, o Sistema não fará o estorno da Ordem de 
Produção, mas sim a exclusão direta do Apontamento. 

Novas abordagens quanto a utilização da Integração com o Módulo de Qualidade a partir do Módulo de 
Manufatura. 

Tópicos Abordados 
�  Implementações no Módulo de Manufatura 

�  Implementações no Módulo de Qualidade 
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Manufatura 

Implementações 

Apontamentos 
Ao excluir um apontamento de ordem de produção, o Sistema fará realmente a exclusão da ordem apontada, 
exclusão das inspeções geradas – seja Inspeção da Operação da Ordem ou Inspeção de Item da Ordem –, se 
houver e devolução das quantidades da Demanda – esta última como antigamente. 

Antes de exclusão o Sistema vai perguntar se realmente deseja excluir a Inspeção do Item da Ordem, se existir e 
a Inspeção da Operação da Ordem, esta também se existir. 

 

Formas de Integração do Módulo de Qualidade com o Módulo de 
Manufatura 

Geração de Inspeção na Abertura de Ordem 
Cadastro de Tipo de Ordem 
Através do campo Tipo Geração Análise, que deve estar marcado com a opção Abertura. 

Cadastro de Ordens 
No Cadastro de Ordens, ao executar o Processo de Abertura. 

� Cadastro de Ordens, Processos/Abrir e Reabrir: Na abertura/reabertura de ordens de produção, o sistema 
irá verificar se o tipo de Ordem está marcado para gerar Inspeção na Abertura e se o Item da Ordem está 
configurado para gerar Inspeção – Cadastro de Itens de Estoque. Se sim, ele irá gerar uma Inspeção com 
quantidade igual à quantidade da Ordem que está sendo Aberta/Reaberta. 

� Ao alterar a quantidade da Ordem, o Sistema emitirá um aviso indicando que a Inspeção será excluída e 
incluída novamente com a Quantidade alterada. 

�  Alterações nos Lotes da Ordem (Aba Característica de Estoque) não irão gerar novas inspeções. 

 

Geração de Inspeção de Operações na Abertura de Ordem 
Cadastro de Tipo de Ordem 
Através do campo Tipo Geração Análise, que deve estar marcado com a opção Abertura. 

Cadastro de Ordens 

� Cadastro de Ordens, pasta Principal, sub-pasta Programação da Ordem: Se a programação estiver 
definida para gerar Inspeção (Cadastro de Processos e Cadastro de Processos x Produtos), ao Abrir / 
Reabrir a Ordem, o Sistema irá gerar Inspeção para todas as operações nessa situação. 

� Ao alterar a quantidade da Ordem, o Sistema emitirá um aviso indicando que a Inspeção da Operação 
será excluída e incluída novamente com a Quantidade alterada. 

� Ao tentar excluir uma Operação, o Sistema emitirá um aviso dizendo que existe uma Inspeção para a 
operação e que esta será excluída. 
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Geração de Inspeção no Recebimento da Ordem 
Cadastro de Tipo de Ordem 
Através do campo Tipo Geração Análise, que deve estar marcado com a opção Recebimento. 

Apontamento 
No Apontamento, as seguintes funcionalidades estarão disponíveis: 

� Ao fazer um Apontamento para o Item da Ordem – quando é a última operação – se o item estiver 
configurado para gerar inspeção (Cadastro de Itens de Estoque) e o Tipo da ordem permitir inspeção no 
Recebimento, o Sistema irá gerar uma Inspeção para o Item da Ordem com a quantidade que foi 
apontada, de acordo com os lotes, se existirem. 

� Se o apontamento for parcial, o Sistema irá acumular a Inspeção, ou seja, manter uma única inspeção 
para o apontamento atualizando apenas a quantidade até que a Inspeção comece a ser realizada. 
Quando isto acontecer, o Sistema irá gerar uma nova Inspeção, apenas com a quantidade desse último 
apontamento. 

� Ao excluir um Apontamento de Ordem, o Sistema emitirá um aviso de que existe uma Inspeção para esse 
Apontamento e que esta será excluída. 

�  Exclusão de Apontamento Parcial: No caso de existir dois apontamentos que geraram uma única inspeção, 
ao excluir o primeiro apontamento lançado, o Sistema emitirá um aviso de exclusão da Inspeção e, se esse 
for realizado, o segundo apontamento ficará sem inspeção correspondente. Se um terceiro apontamento for 
lançado, será gerada a Inspeção para este apenas com a quantidade correspondente. 

 

Geração de Inspeção de Operações no Recebimento da Ordem 
Cadastro de Tipo de Ordem 
Através do campo Tipo Geração Análise, que deve estar marcado com a opção Recebimento. 

Apontamento 
No Apontamento, as seguintes funcionalidades estarão disponíveis: 

� Ao fazer um Apontamento para uma determinada Operação, se esta estiver configurada para gerar 
inspeção (Cadastro de Processos e Cadastro de Processos x Produtos) e o Tipo da ordem permitir 
inspeção no Recebimento, o Sistema irá gerar uma Inspeção para a Operação da Ordem com a 
quantidade que foi apontada. 

� Se o apontamento da operação for parcial, o Sistema irá acumular a Inspeção, ou seja, manter uma única 
inspeção para o apontamento atualizando apenas a quantidade até que a Inspeção comece a ser 
realizada. Quando isto acontecer, o Sistema irá gerar uma nova Inspeção, apenas com a quantidade 
desse último apontamento. 

� Ao excluir um Apontamento de Operação, o Sistema emitirá um aviso de que existe uma Inspeção para 
esse Apontamento e que esta será excluída. 

Manufatura/Formas de Integração do Módulo de 
Qualidade com o Módulo de Manufatura


