Ativar Controle de Estoque simples no XD
Primeiro precisa decidir o que controlar e então dizer ao sistema que quer fazer o controle do determinado produto.
Para isso verifique antes o seguinte.

Clique no botão de configuração do sistema
Depois em

e então em:
Aviso Stock Mínimo: Avisa quando
chegar a x quantidade.
Permite Stock Negativo: Marque esta
opção, pois caso não controle
corretamente não vai permitir vender.
Aviso Stock Negativo: Útil para quando
estiver negativo e quiser saber.

Após esta verificação entramos nos produtos.
Vá em configurações / Artigos.
Aqui precisa ser marcado
Os seguintes campos;

Neste exemplo o produto coca cola foi chamado.
Em estoque habilite a opção “Controla estoque”.

Estoque existente: Diz quanto você tem de produtos naquele momento que habilitou o produto para controle.
Stock negativo e aviso já foi habilitado na operação anterior. Deixe como esta.
Estoque aviso: coloque uma quantidade para lhe avisar “opção”.
Da forma que está este produto está pronto para ser controlado.
A parti daqui são apenas entradas, pois tudo que for saindo o sistema irá identificar.
A opção estoque existente sempre vai mostrar a quantidade atual.
O controle de entradas deve ser feito pelo retaguarda do sistema “backoffice”. Para fazer entradas de mercadorias
os passos são os seguintes.

Abra o XD Backoffice
Use o mesmo usuário e senha que
está acostumado a usar. Desde que
não seja garçom.

Com sistema aberto vá em Stock / Entrada.

O objetivo aqui é bem simples. Encontrar um produto e adicionar a quantidade nele.

Por exemplo. Compre 5 latas de coca cola. Encontro o produto coca cola e adiciono 5 na opção quantidade. Se der
enter ou apertar a tecla “TAB” ele pula para próxima linha.

Ao concluir clique em
passou pelo caixa por exemplo.

. Este processo também serve para saída.

, quando há uma saída que não

Agora para acompanhar o estoque use o relatório:
Aqui encontra os relatórios
necessários para acompanhar
o dia a dia da movimentação.

Uma boa pratica é todos os dias antes de dar entrada ou ver os relatórios atualizar o sistema com relação a stock.
Para isso bastar ir em Stock / Recalcular Stock. Isso atualiza os produtos com suas devidas entradas e saídas.

OBS:
Caso não tenha o atalho do XD Gestão comercial solicite ao suporte.
Caso queira adicionar o XD Gestão em outra máquina na mesma rede da empresa solicite ao suporte/comercial pois
caso seja uma nova máquina ocorra de alterar o valor na mensalidade, por se tratar de um novo terminal.

