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Cadastrar Produto no Sistema Integral
Este manual mostrará como realizar um cadastro básico de produtos no sistema Integral.

1 - Cadastrando Produto no Sistema Integral

OBSERVAÇÃO: Antes de fazer qualquer cadastro no sistema Integral é importante ressaltar que nenhum caractere especial deve ser
usado, exemplo (Ç$%,'#!?<>^`~"´).

Rotina:

Inclusão

Programa:

EST004

Localização:

Administracao de Materiais / Gestao de Estoque / Cadastro de Produtos / Inclusao de Produtos / Inclusao

Para cadastrar os produtos no sistema, acesse a localização citada acima.

Campos importantes referentes à tela acima:

Campos

Descrição

EAN:
Descricao:

O primeiro campo de descrição é o que vai ser emitido em Notas Fiscais é o campos que chamamos de descrição
normal, temos em seguida à esquerda do campo Descrição.

Descricao
Reduzida:

Ela é impressa no Cupom Fiscal. Neste caso, preserve as características do produto e não se esqueça da gramatura.

Tributacao:

Campos para tributação do item, informe a tributação correta do item aqui.

St(MG)(FE):

Informe o percentual de MVA (Margem de Valor Agregado) do item. Essa informação é fornecida pela contabilidade.

%ICM/IPI:

Informe a alíquota do MVA de acordo com a tabela passada pela contabilidade.

IncPis
/CRap:

Este campo tem que estar coerente com a tributação.

Para realizar o cadastro do produto, na tela de cadastro, informe o código EAN do produto, pressione ENTER até a opção Descrição e
informe a descrição do produto, pressione ENTER novamente e informe uma Descrição Reduzida para o produto, pressione ENTER até a
opção Depto, pode-se classificar o produto por Departamento/Categoria/SubCategoria ou caso queira classificar o produto por Setor
/Grupo/SubGrupo, pressione a tecla F5, classifique o produto como desejar e pressione ENTER até a opção de Tributação, preencha
corretamente as opções de Tributação, St (MG) (FE), %ICM/IPI, Inc/CRap e pressione a tecla S para confirmar o cadastro e a tela de Dado
s Complementares será exibida.

Exemplo de Cadastro da Primeira Tela do Cadastro de Produto

Exemplo da Tela dos Dados Complementares

Na tela dos Dados Complementares, conforme o exemplo acima, observe que o código do produto já foi criado (campo Cod-Item). Se
desejar alterar alguma informação do item dessa tela, pressione a tecla A ou P se não desejar alterar.

Campos importantes referentes à tela acima:

Campo
CSSON/TAB

Descrição
Informe o número do CSSON e da tabela (previamente cadastrada no sistema).
OBSERVAÇÃO: Somente nos casos da filial ser Simples Nacional que será obrigatório o preenchimento
desse campo.

In.PIS/Cof

Informe SSSS se o item for incidente de PIS/Cofins ou NNNN se não for incidente.
OBSERVAÇÃO: Este campo tem que estar coerente com a informação do campo Tributação e IncPIS/CRap.

CST - ICMS

Informe o CST de ICMS do item, ou pressione a tecla F2 para verificar as opções dos códigos disponíveis no
sistema.
OBSERVAÇÃO: Esse campo deve ser de acordo com a informação inserida no campo Tributação preenchid
a anteriormente.

CST - PIS

Informe o código do CST - PIS do item ou pressione a tecla F2 para visualizar as opções dos códigos
disponíveis no sistema.

CST - COFINS

Informe o código do CST - COFINS do item ou pressione F2 para visualizar as opções dos códigos disponíveis
no sistema.

Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter até a última opção da primeira tela dos Dados Complementares,
confirmando as alterações.

Em seguida, será aberta a segunda tela dos Dados Complementares referente à entrada, conforme o exemplo abaixo.

Altere os dados desejados e pressione a tecla Enter até confirmar as alterações.

Em seguida, o sistema retornará para a tela inicial de inclusão do produto e abrirá a tela Produto/EAN para que o código de barras (EAN)
seja informado. Caso tenha informado o EAN no campo próprio ao acessar a rotina, pressione a tecla ESC para finalizar e sair da rotina,
caso contrário, informe-o e depois pressione a tecla Enter até sair da rotina.

