COMO ZERAR O ESTOQUE DOS PRODUTOS
O comando abaixo permite zerar o estoque de todos os produtos de qualquer sistema da
linha 4U. O funcionamento do comando é o seguinte: todos os produtos com estoque
diferente de zero terão um acerto de estoque registrado na quantidade exata da diferença
para zero. Exemplo, se o produto tem 10 unidades em estoque será registrado um acerto
de saída de 10 unidades, já se ele está com -3 unidades será registrada uma entrada de 3
unidades.
São 2 comandos a serem executados, uma para produtos com estoque maior que zero e
outro para produtos com estoque menor que zero. Para executar ambos os comandos
você deve ir ao menu FERRAMENTAS, em INTERPRETADOR SQL. Seguem os
comandos:
INSERT INTO ESTOQUE (EST_CODIGO, EST_DATA, EST_HORA, EST_MOTIVO,
EST_ENTRADA,
EST_SAIDA,
EST_USUARIO,
PRO_CODIGO,
EST_CUSTO)
SELECT
GEN_ID(GEN_ESTOQUE_ID,1),
CURRENT_DATE,
CURRENT_TIME,
'ACERTO - ZERAR ESTOQUE', 0, PRO_ESTOQUE, 'ADMINISTRADOR',
PRO_CODIGO,
PRO_CUSTO
FROM PRODUTOS WHERE PRO_ESTOQUE > 0
Copie o comando acima no editor de texto e clique em EXECUTAR. Aparecerá uma
mensagem indicando que foi executado com sucesso. Apague o editor e repita o processo
com o comando abaixo:
INSERT INTO ESTOQUE (EST_CODIGO, EST_DATA, EST_HORA, EST_MOTIVO,
EST_ENTRADA,
EST_SAIDA,
EST_USUARIO,
PRO_CODIGO,
EST_CUSTO)
SELECT
GEN_ID(GEN_ESTOQUE_ID,1),
CURRENT_DATE,
CURRENT_TIME,
'ACERTO - ZERAR ESTOQUE', PRO_ESTOQUE*(-1), 0, 'ADMINISTRADOR',
PRO_CODIGO,
PRO_CUSTO
FROM PRODUTOS WHERE PRO_ESTOQUE < 0
Quando terminar o sistema terá registrado um acerto para cada produto encontrado no
módulo CONTROLE DE ACERTOS DE ESTOQUE, no menu PRODUTOS.
Observação 1: caso tenha ocorrido algum erro ao executar o comando tente redigitar as
aspas simples que estão entre os termos 'ACERTO – ZERAR ESTOQUE' e
'ADMINISTRADOR'.
Observação 2: caso esteja usando um programa com controle de receitas e produção,
como o GEPAD, GEPATI ou GE-COMERCIO PLUS, alguns produtos que foram usados
na produção de outros podem estar com um estoque fracionário. Neste caso a rotina de
acerto acima pode apresentar alguns problemas com estes produtos. Neste caso é
recomendável que acerte manualmente o estoque destes itens, se preciso removendo os
acertos gerados para eles pela função acima.

