
Documentação – Geração de Inspeção para Ordens 
Filhas de Origem Fixa 

Objetivo 
Possibilitar ao usuário gerar inspeção de ordens que são filhas de um conjunto de ordens de origem fixa. 

Tópicos Abordados 
�  Implementações no Módulo de Manufatura 

�  Implementações no Módulo de Qualidade 
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Materiais 

Implementações 

Parâmetros do Materiais 
Nos parâmetros do Materiais, as opções de geração existentes na Pasta Parâmetros para Transferência de 
Inspeção devem estar marcados conforme regra já existente, pois após a gravação do Apontamento será 
necessário transferir para o local de Inspeção. 
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Cadastro de Itens 
No Cadastro de Itens, o item da Ordem filha de um conjunto de ordens de Origem Fixa também deve estar 
marcado para gerar Inspeção: 
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Manufatura 

Implementações 

Cadastro de Tipo de Ordem 
No Cadastro de Tipo de Ordem, a regra atual também continua valendo, ou seja, deverão estar marcadas as 
opções “Obriga Controle Qualidade Ordem” e, no Tipo de Geração de Análise, deve estar selecionada a opção 
Recebimento: 

 
Ambas as opções estão disponíveis na Pasta Geral, Sub-Pasta Qualidade. 

�  Vale lembrar que este Tipo de Ordem é de Origem Fixa, e os campos da Pasta Origem Fixa devem estar 
alimentados conforme regra já existente. 

�  A Inspeção funcionará para Ordens com Transferência e Ordens sem Transferência. 
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Apontamentos 
No Apontamento a regra de geração de Inspeção se tornará transparente ao usuário. Após a gravação do 
Apontamento de uma filha do conjunto de ordens de origem fixa, automaticamente o sistema gerará uma 
Transferência para o local de Inspeção conforme regra. 

Se o Tipo de Ordem for de Transferência: 

� Após a gravação do Apontamento, a quantidade apontada NÃO será reservada para a Ordem Pai. 

� Os dados referentes à Ordem Filha serão atualizados normalmente na Tela de Ordens. 

� Será realizada a Transferência da Quantidade Apontada (Entrada normal) para o local de Inspeção, 
conforme regra de busca de Almoxarifado/Local de Inspeção. 

� O movimento pendente gerado na Abertura da Ordem NÃO será atualizado nesse momento, apenas após 
o Laudo. Por esse fator, a demanda (ordem filha) na Ordem Pai continuará não atendida (caso origem fixa 
não considere estoque). 

Se o Tipo de Ordem NÃO for de Transferência: 

� Após a gravação do Apontamento, a quantidade apontada NÃO será reservada para a Ordem Pai. Vale 
lembrar, que mesmo ordens que não sejam de transferência são reservadas para a Ordem Pai nos casos 
de Origem Fixa. 

� Os dados referentes à Ordem Filha serão atualizados normalmente na Tela de Ordens. 

� Será realizada a Transferência da Quantidade Apontada (Entrada normal) para o local de Inspeção, 
conforme regra de busca de Almoxarifado/Local de Inspeção. 
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Qualidade 

Implementações 

Inspeção de Materiais 
Na tela de Inspeção de Materiais é possível analisar todos os lotes gerados pela Ordem filha de um conjunto de 
Ordens de Origem Fixa. A regra não muda. 

Laudo de Inspeção 
A regra para geração do Laudo de Inspeção também não sofreu alteração. Se a Ordem for filha de um conjunto de 
Ordens de Origem Fixa, as seguintes alterações serão feitas: 

� Se o Tipo de Ordem for Transferência: 

o Será gerada uma transferência de “volta” para o local de recebimento da Ordem.  

o Será gerada uma nova transferência para reserva da Ordem Pai. 

o O movimento pendente do Manufatura será atualizado com a quantidade que foi aprovada. 

o Após Aprovar a quantidade TOTAL da demanda na Ordem Pai (quantidade necessária), a 
demanda será marcada como atendida e o movimento pendente do Manufatura será excluído. 

o Após a Aprovação do Laudo já será possível apontar a Ordem Pai com a quantidade já transferida 
para a Ordem Filha. 

� Se o Tipo de Ordem NÃO for de Transferência: 

o Será gerada uma transferência de “volta” para o local de recebimento da Ordem.  

o Será gerada uma nova transferência para reserva da Ordem Pai. 

o Após a Aprovação do Laudo já será possível apontar a Ordem Pai com a quantidade já transferida 
para a Ordem Filha. 

�  Somente os Laudos APROVADOS serão considerados para a atualização dos dados referentes a Origem 
Fixa. 

�  Se o Laudo for para Reanálise, os status e quantidades da Ordem não sofrerão alterações até que a nova 
Inspeção seja realizada e o Laudo aprovado. 


