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O que é importante para gerenciar o estoque de 
sua empresa? 

 

Antes de começar a cadastrar o seu estoque é importante entender e conhecer 

os seus produtos e desta forma realizar a separação dos produtos e não deixar 

desordenado de qualquer maneira. 

Realizar a separação dos produtos pelo tipo, como por exemplo, calças 

masculinas em uma parte do estoque separadas para a linha Masculina em uma 

determinada parte reservada para as calças separadas por material tamanho marcam ou 

demais informações coerentes ao estoque de sua empresa. Pois no momento de realizar 

uma venda torna-se mais simples e rápido encontrar a mercadoria e entregar ao cliente. 

Também o estoque informado no sistema deve estar exatamente igual ao estoque físico 

de sua empresa, todas as entradas e saídas coerentemente cadastrados.  

Produtos  

Definir o produto que sua empresa trabalha é extremamente importante antes 

de realizar qualquer operação, só assim entendera o ramo de atividade da empresa, os 

fornecedores necessários e realizará as configurações corretas de todos os impostos no 

sistema. Para repassar os impostos corretos e não reduzir os lucros por falta dessas 

informações e até mesmo correr o risco de receber algum tipo de punição.  

No decorrer do curso aprendemos todos os passos para o cadastro do produto. 

Definindo o plano de contas do estoque.  

 Realizar o cadastro de planos de contas no sistema. 

Explicar exemplos para cada plano de contas do 

estoque. 

Em muitos momentos usamos informações dos produtos e nem nos damos 

conta, por exemplo, ao realizar uma venda, o cliente solicita um tênis de uma marca 

específica. É importante que esta informação esteja cadastrada no sistema para não 

perder tempo procurando individualmente. Ou também pode ocorrer a situação de sua 
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empresa desejar fazer um levantamento da marca que mais vendeu em determinado 

mês. 

Os produtos possuem vários detalhes importantes ao realizar o cadastro no 

estoque. Quanto mais específicos os dados dos produtos, melhor será no momento de 

analisar e planejar o estoque da empresa. Estes filtros serão chamados de plano de 

contas do estoque. 

No sistema Troll, encontramos no Plano de Contas algumas opções 

importantes, que podem variar no grau de importância e também dependendo da área de 

atuação da empresa. Encontraremos no cadastro de produtos os seguintes itens: 

 

1. Linha: Permite informar a linha à qual aquele produto pertence. Por 

exemplo, a linha Feminina, ou Masculina e Infantil; 

2. Marca: Para informar a marca à qual este produto pertence. Por exemplo, 

marca Nike, Olympikus, etc.  

3. Grupo: Para informar o grupo à qual pertence o item. Por exemplo, camiseta, 

calças, tênis; 

4. Departamento: Neste campo é informado o departamento à qual o produto 

pertence. Por exemplo, papelaria, artesanatos, etc.; 

5. Cor: Para informar a cor do produto; 

6. Material: Para especificar o material de fabricação do produto. 

7. Estação: Permite selecionar a estão quer pertence aquele produto. 

Normalmente é utilizado pra lojas de confecção. 
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Entendendo as informações dos produtos e realizando o 

cadastro  

 Realizar o cadastro do produto e realizar a 

explicação passo a passo. 

Ao abrir o botão Produtos, aparecerá a Lista de Produtos, nela estão 

configuradas várias opções relacionadas ao estoque e demais relatórios. 

Também está disponível nesta tela a opção de Manipulação e análise de um 

determinado produto. 

 

1. Filtro de busca: Filtros para realizar uma busca precisa conforme as 

informações selecionadas nestes itens; 

2. Totalizadores: Totalizadores da lista apresentada nesta busca 

3. Busca: Permite realizar uma busca precisa por qualquer informação 

apresentada no cabeçalho da lista de produtos; 

4. Incluir: para incluir um novo produto ao sistema; 
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5. Alterar: Realizar a alteração de alguma informação de um produto já 

cadastrado; 

6. Excluir: Permite excluir um produto cadastrado. Porém não permitirá excluir 

o produto se o mesmo já tenha sido utilizado em outras operações como venda e etc. 

Desta forma só poderá ser marcado como inativo; 

7. Extrato/Manipulação (F3): Mostra todas as manipulações realizadas neste 

produto selecionado. Como venda, compra, alterações e etc.; 

8. Relatórios/Remarcação (F4): Permite gerar modelos de relatórios 

específicos e também realizar remarcação para a impressão de etiquetas;  

9. Manipulação (F9): Para realizar a manipulação de preços, quantidades de 

entrada e saída do produto; 

10. Análise (F10): Permite fazer uma análise do produto, sobre a real 

lucratividade, a quantidade vendida, e também na definição de estoque mínimo; 

11. Clientes/Vendas: Mostra os clientes que compraram aquele produto e as 

notas fiscais de venda sem que possuam este produto; 

12. Fornecedores/Compras (F11): Apresenta os fornecedores do produto e as 

notas fiscais de compra que pertence; 

13. Duplica Produto: Permite realizar a duplicação de um produto para a 

inclusão de outro produto similar; 

14. Sair: Para sair da tela. 

 No sistema Troll, muitos campos de busca poderão 

ser personalizados. Por exemplo, em uma lista que mostra o 

código, descrição, valor e no campo de busca esta parecendo 

para informar o código, mas esqueceu e lembra apenas da 

descrição. Assim basta dar dois cliques no cabeçalho da 

descrição e veja que o campo de busca irá mudar para 

descrição. Desta maneira é fácil realizar qualquer pesquisa. 

Cadastro de produtos 

Para cadastrar um novo produto, existem várias formas que apresentam a 

mesma tela. Uma delas é no módulo Retaguarda, no botão Produtos e depois Incluir, 

onde irá aparecer a seguinte tela: 

 Fazer o exercício de cadastro do produto 

solicite aos clientes um produto de sua empresa e 
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algumas informações que diferem dos demais. Faça o 

cadastro com os clientes e explique o passo a passo. 

 

A qual é dividida por várias guias, conforme mostrada abaixo: 

 

1. Principal: Apresenta os principais dados referente ao produto; 

2. Grade: Permite cadastrar uma grade referente a tamanho. Por exemplo, ao 

cadastrar uma camiseta a mesma trará vários tamanhos P, M, G e GG, desta maneira 

não haverá a necessidade de cadastrar cada tamanho de forma individual, basta inserir 

uma grade e irá separar o cadastro automaticamente; 

3. Dados Técnicos: Dados técnicos referentes a alguns produtos específicos, 

com borda, modulação e etc.; 

4. Foto: Para inserir a foto do produto; 

5. Adicionais: Para inserir algumas informações adicionais, como para a 

formação de Kit, que poderá ser usado ao montar uma cesta de páscoa, a qual contém 
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vários produtos. Ao montar o Kit, serão inseridos todos os produtos que compõem 

aquele kit, realizando a baixa automática de cada item. Também há a opções de Índices 

Técnicos, que é utilizado na fabricação de um determinado produto, como o pão, por 

exemplo, que utiliza vários ingredientes os quais são necessários baixar do estoque; 

6. Auditoria: Informa os usuários que realizaram o cadastro do produto e 

alguma alteração; 

Principais 

 

1. Código: O código do novo produto será gerado automaticamente 

2. Código Antigo: Ao ter sido migrado de outro sistema poderá ser incluso o 

código antigo neste campo; 

3. Sequência: Referente à codificação de uma importação ou exportação de 

dados; 

4. Tipo: Exibe o tipo de item, como por exemplo, produto, serviço, serviço 

frete, entre outros; 

5. Descrição: A descrição do produto com detalhes; 

6. Unidade: Mostra a unidade de medida do produto, como por exemplo, peça, 

unidade, litro, quilo e etc.; 

7. Situação: A situação do produto, por exemplo, ativo, caso a empresa ainda 

trabalhe com o item, ou inativo para o caso de a empresa não vendê-lo; 

8. Des. Reduzida: Quando utilizada a descrição reduzida será impressa no 

cupom fiscal, onde aceita somente até 40 caracteres. Não poderá ser existir caracteres 

especiais (%, &, $); 

9. Referência: Código de informação que serva de referência do item, por carga 

ou tipo de produto; 
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10. Cód. Barra: O código de barra do produto, que permita a utilização do leitor 

de código de barra para identificar este produto; 

Filtros 

 

1. Linha: Determina uma relação entre determinados produtos, como função, 

categorias, ou outras determinações. Como exemplo de algumas marcas de 

eletrodomésticos, que determinam a linha de aquecimento (fornos e fogões), 

refrigeração (freezer, refrigeradores), entre outras; 

2. Marca: Descreva a marca deste produto. 

3. Grupo: O grupo ao qual o item pertence. Por exemplo, em uma joalheria 

podem ser divididos em grupos de “anéis, brincos, correntes, relógios e etc.”. 

4. Departamento:Descreve o departamento ao qual o item pertence; 

5. Cor: Para informar a cor do produto; 

6. Material: O material de que o item é composto; 

7. Complemento: Alguma outra informação complementar; 

Tributação 

Neste campo serão informados dados referentes á tributação, NCM e 

classificação fiscal. 

 

1. Tributação: Para informar a tributação referente a este produto. Define a 

configuração dos impostos que incidirão sobre o item nas operações de entrada e saída 
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do mesmo. Para atualizar a tributação, basta selecionar o botão  e irá abrir a tela para 

escolher a tributação. Assim é necessário verificar na nota o CST (Código de Situação 

Tributária) do item, quanto estiver 0.60 a tributação deve estar como “Substituição 

Tributária”, como o exemplo e clique em selecionar. Qualquer dúvida nesta opção 

consulte o contador de sua empresa (as informações deste quadro são apenas para 

demonstração); 

 

2. NCM (Número Comum do MERCOSUL): Este número deve estar descrito na nota 

corretamente, dessa forma é completamente impossível deixar de informar, ou incluir 

com valor “99”. É importante verificar pelo valor a descrição correta.Quando não 

estiver cadastrado o NCM do produto, irá aparecer apenas o número e não a descrição 

ao lado. Para cadastrar é só clicar no botão  e abrirá a seguinte tela: 
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E clique no botão incluir, para incluir o novo NCM com o número e a 

descrição: 

 

A. NCM: Permite informar o código do NCM referente aquele produto; 

B. Descrição: Para descrever a que tipo de produto este NCM pertence; 

C. MVA (Margem de Valor Agregado Original): Informar o valor em percentual, 

da margem de valor agregado que pode haver a variação de um estado 

para outro ou ser utilizado um único referente aquele NCM para todo 

o país;   

D. Redução MVA: Para informar o valor da redução quando houver 

alguma referente ao um determinado produto; 

E. MVA Ajustada: Nesta opção é para diferenciar o MVA por estado. 

Assim é possível incluir de cada estado que sua empresa trabalha. Pois 

isso pode ser importante ao competir com outras empresas. 

Depois clique em salvar para concluir a inclusão do NCM. E salvar para 

concluir o cadastro do produto. 
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 Qualquer dúvida referente a impostos e tributação, consulte 

o contador de sua empresa. 

 

3. Classificação Fiscal: Conforme descrito na secretaria da Receita Federal do 

Brasil, “A Classificação Fiscal de mercadorias é importante não somente para 

determinar os tributos envolvidos nas operações de importação e exportação, e de saída 

de produtos industrializados, mas também, em especial no comércio exterior, para fins 

de controle estatístico e determinação do tratamento administrativo requerido para 

determinado produto.” 

4. Código: Código referente à classificação fiscal; 

Permissões 

 

1. Ponta de Estoque: Este item passa a fazer parte da ponta de estoque da 

empresa. Ao gerar relatórios apenas dos produtos ponta de estoque, este produto estará 

incluso; 

2. Pertence a Lista de Preços: Pertence à lista de preço que está sendo 

utilizada; 

3. Permite Diferentes Valores na Mesma Venda: Podem ser utilizados 

diferentes valores para este produto em uma mesma venda; 

4. Permite Venda Fracionada: É possível realizar uma venda em partes, por 

exemplo, uma barra de cano de PVC que possuí 6 metros de comprimento pode ser 

vendida 50 centímetros; 

5. Permite Venda do Produto com Valor Zerado: Este produto poderá ser 

vendido mesmo que o seu valor seja zero, porém, no cupom fiscal será bloqueado; 
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6. Permite Alterar Valor e Descrição na Venda: Durante a venda, no 

momento da nota é possível realizar a alteração do valor e da descrição para este 

produto; 

Estoque 

Nos campos de estoque é possível registrar o estoque ideal e mínimo, evitando 

assim ocorrer falta de produto, quando este produto tiver grande fluxo de vendas. 

 

1. Estoque Ideal: Neste campo é determinado o estoque ideal para este produto; 

2. Estoque Mínimo: Quantidade mínima do item em estoque, que quando 

atingido, poderá ser visualizado na tela de Estoque Mínimo Ideal; 

3. Peso Líquido: Peso líquido de uma unidade do item; 

4. Peso Bruto: Peso bruto de uma unidade do item; 

5. Local Armazenado (Prateleira): Permite informar a localização do produto 

no estoque; 

6. Última Compra: Data da última compra; 

7. Última Venda: Data da última venda; 

8. Margem Lucro: Apresenta a margem de lucro que está sendo utilizada neste 

produto; 

9. Comissão Venda: Percentual de comissão para a venda do item; 

Grade 

A guia Grade permite cadastrar vários tamanhos de um mesmo produto. Por 

exemplo, ao cadastrar uma camiseta com vários tamanhos diferentes, não é necessário 

realizar o cadastro de cada tamanho individualmente, mas sim cadastre uma grade com 
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os tamanhos P, M, G e GG, o qual será registrado no sistema 1 cadastro para cada 

tamanho automaticamente. Abaixo veremos como cadastrar uma grade: 

 Ao inserir um o produto e neste usar uma grade de 

tamanho, não é possível excluir o produto de origem, caso 

contrário, todos os produtos vinculados em sua grade serão 

removidos (ou seja todos o filhos do produto de origem). 

 

1. Lista de Grade: Apresenta as grades inseridas; 

2. Inserir Grade: Permite cadastrar uma nova grade; 

3. Excluir Grade: Excluir uma grade existente; 

4. Opções Grade: Mostra as opções referentes a grades; 

5. Marcar Todas (F6): Marcar todas as grades apresentadas em opções de 

grade; 

6. Desmarcar Todas (F7): Desmarcar todas as grades; 

7. Marcar/Desmarcar (F8): Para escolher e marcar uma determinada grade; 

8. Salvar (F5): Salvar as alterações realizadas; 

9. Cancelar (F12): Cancelar o cadastro da grade do produto; 

Para inserir uma grade, clique no botão Grade (F2). Será aberta a seguinte tela.  
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1. Código: Campo de busca que permite realizar uma pesquisa pelo código da 

grade, mas também é possível alterar o campo de busca; 

2. Lista Grade: Mostra a lista das grades cadastradas; 

3. Incluir (F6): Para incluir uma nova grade; 

4. Alterar (F7): Para alterar uma grade existente; 

5. Excluir (F8): Permite excluir uma grade; 

6. Incluir (F9): Para incluir as opções da grade selecionada; 

7. Alterar (F10): Para alterar as opções de grade selecionada; 

8. Excluir (F11): Excluir as opções de grade selecionada; 

9. Selecionar (F12): Selecionar uma grade que deseja utilizar; 

10. Sair (F12): Para sair da opção de grade; 

Depois pressione o botão Incluir (F6), descreva a grade que deseja cadastrar e 

clique em salvar. 
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Depois de cadastrar a grade, é necessário inserir as opções de grade. Para isso 

pressione o botão Incluir (F9) da tela de grade. Onde abrirá a tela para Cadastro Opções 

de Grade, como no exemplo o tamanho “P”. 

 

Ou havendo a grade selecionada, basta adicionar e marcar os tamanhos 

desejados para aquele produto: 

Foto 

O sistema permite a inserção de uma imagem referente ao produto. 

 

1. Local Imagem (F2): Procurar onde está salva a imagem que deseja inserir; 

2. Imagem: Exibe a imagem inserida do produto 

Adicionais 

Em adicionais é descrito algumas especificações do produto, como fator de 

conversão, produção, tipo de cálculo, pertence a kit entre outras informações.  
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Produtos Kit é um conjunto de itens, como por exemplo, uma Cesta de Páscoa, 

onde serão adicionados vários produtos diferentes como chocolate, frutas, enlatados e 

etc., porém ao baixar a cesta aparecerá na nota todos os produtos que fazem parte dela. 

Não constará na nota, ou cupom o nome “Cesta de Páscoa”. 

A opção Índices Técnicos é utilizada quando a empresa fabrica um 

determinado produto como pão, pizza e etc., que utilizam matéria prima como farinha 

entre outros ingredientes para informar a quantidade utilizada na fabricação e baixar a 

matéria prima utilizada do estoque. Neste caso, ao emitir uma nota ou cupom aparecerá 

à descrição do produto fabricado como “pão” não os produtos utilizados para fabricá-lo. 

Prestar atenção nestes produtos na tributação e NCM; 

 

1. Código Produto Baixar: Escolher o produto que deseja baixar; 

2. Fator Conversão: Para informar o fator de conversão utilizado a este 

produto. Como por exemplo, o fornecedor utiliza uma unidade de medida e na sua 

empresa é utilizada outra para este produto;  

3. Produção: Tipo de produção informa se é a própria empresa produz ou 

terceiros; 

4. Tipo Cálculo: O tipo de cálculo, informando se é arredondamento ou 

truncamento; 
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5. Inativa Produto após Venda: Para que o produto fique inativo após realizar 

a venda, assim pode ser utilizado em produtos referentes à exclusividade; 

6. Código Adição NFE (Nota Fiscal Eletrônica): Este código está relacionado à 

informação de notas fiscais eletrônicas referentes a produtos vindo do exterior, ou seja, 

produtos importados. Assim pode ser necessário cadastrar a adição Nfe no sistema; 

7. Código Empresa: Informar o código da empresa a quem este produto 

pertence, a empresa que o sistema esteja cadastrado; 

8. Produto é Kit: Este produto é um kit, onde é composto por demais produtos; 

9. Cobrança Frete: Informa se o item possui cobrança de frete; 

10. Valor Frete: Caso haja cobrança de frete, informar o valor de frete; 

11. Despesas Acessórias: Informa se o item possui cobrança de despesas 

acessórias; 

12. Valor Despesa Acessória: Caso haja cobrança de despesas acessórias, 

informar o valor das despesas; 

13. Lista Garantia: Mostra as garantias cadastradas; 

14. Incluir (F6): Para incluir uma nova garantia; 

15. Alterar (F7): Alterar informações de garantia; 

16. Excluir (F8): Excluir garantia já cadastrada; 

17. Adicionais: Informações referentes a impostos, utilização de balança entre 

outras desta categoria que compõem este produto; 

18. Produto Kit: Informa os itens que o compõe o Produto Kit. Ao efetuar a 

venda do Produto Kit, os itens aqui definidos serão impressos na nota ou cupom fiscal, 

assim como também serão baixados no estoque. 

19. Índices Técnicos: Informa os itens que compõe o produto. Por exemplo, uma 

empresa que fabrica painéis elétricos, utiliza de vários itens para a fabricação do 

mesmo, como fios, conectores, parafusos, entre outros, cujos itens serão baixados do 

estoque, porém não serão listados na nota ou cupom fiscal. 
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A. Código Índice: Será apresentado o código referente a este Índice 

Cadastrado; 

B. Produto: O código do produto que será inserido o índice técnico; 

C. Produto a baixar: O código do produto que deverá ser baixado do 

estoque; 

D. Quantidade: Para informar a quantidade utilizada daquele produto; 

E. Tipo baixa: Neste campo deve ser informado que produto sairá ou 

entrará no estoque na movimentação do produto pai. Caso escolher 

entrada como tipo de operação, é necessário que a quantidade 

informada seja negativa, para que ocorra uma entrada no estoque.  

 Por exemplo, na compra do produto “Pizza”, o mesmo 

será configurado para entrar no estoque 1 quantidade do 

produto “Massa e 2 quantidade do produto “Queijo”, sendo 

assim, deve-se cadastrar o produto “Massa” com quantidade 

– 1 automaticamente a entrada no estoque de 1 quantidade de 

massa e 2 quantidade de queijo. Caso escolher saída como 

tipo de operação, é necessário que a quantidade informada 

seja positiva, para que ocorra uma saída no estoque. Por 

exemplo: venda do produto “Pizza” o mesmo será 

configurado para sair do estoque 1 quantidade do produto 

“Massa”, e 2 quantidades do produto “Queijo, sendo assim, 

deve-se cadastrar o produto “Massa com quantidade 1e 

cadastrar o produto “Queijo” com a quantidade 2. Sendo 

assim, quando o produto “Pizza for vendido, será realizado 

automaticamente a saída do estoque de uma massa e duas 

quantidades de queijo; 
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F. Salvar (F5): Permite Salvar este índice; 

G. Cancelar (F12): Para cancelar a inclusão do índice; 

Auditoria 

 

 

1. Data: Informa a data do cadastramento e da atualização; 

2. Hora: Informa a data do cadastramento e da atualização; 

3. Operador: Informa o operador (código do usuário) que realizou o cadastro e 

o que atualizou; 

4. Usuário: Mostra o usuário que cadastrou e atualizou; 
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Cadastrando Notas de Compra 

A maneira correta de realizar a entrada de produtos em sua empresa é pelas 

entradas de notas fiscais de compra. Assim permite atualizar os preços de custo, venda 

quantidade em estoque, impostos e demais informações referentes àquela nota. 

O sistema Troll permite realizar a entrada de produtos por nota fiscal, e 

também é possível cadastrar as duplicatas a serem pagas. Existem duas maneiras de 

carregar nota fiscal de compra e outra apenas as duplicatas a pagar.   

Ao clicar no botão compras no módulo Retaguarda, será aberto a seguinte tela: 

 

1. Campo de busca: Campo de pesquisa de fornecedor; 

2. Calcular totais: Calcula os totais das notas; 

3. Lista de Fornecedores: Mostra uma lista de fornecedores; 

4. Botões Fornecedores: Botões para realizar incluir um novo fornecedor, 

alterar ou excluir; 

5. Data inicial e final para pesquisa: Para informar a data inicial e final da 

pesquisa; 

6. Nota compra: Nesta guia mostra as opções referentes às notas de compra; 
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7. Pedido compra: Mostra os pedidos de compras cadastrados no sistema; 

8. Campo busca notas: Este campo é para pesquisa das notas de compra; 

9. Lista de notas: Apresenta a lista das notas de compras referentes à pesquisa; 

10. Lista de duplicatas: Mostra as duplicatas referentes à nota selecionada; 

11. Baixar Pagto.: Realizar a baixa da duplicata selecionada; 

12. Incluir Nota Simples (F4): Nesta opção permite realizar a inclusão das 

duplicatas; 

13. Incluir Nota (F6): Para incluir nota de compra manualmente. Deverá ser 

incluído o fornecedor, produtos, duplicatas e demais informações. 

14. Alterar Nota (F7): Para alterar a nota; 

15. Excluir Nota (F8): Para excluir a nota de compra; 

16. Importar XML NFe: Para importar notas fiscais eletrônicas em XML do 

fornecedor. É importante que estes arquivos estejam salvos no computador. 

17. Imprimir Nota: Para realizar a impressão da nota; 

18. Todos Produtos: Permite visualizar todos os produtos relacionados 

naquela nota; 

19. Todas Duplicatas: Apresenta todas as duplicatas daquela nota fiscal de 

compra selecionada 

20. Etiquetas: Para realizar a impressão das etiquetas relacionadas aos produtos 

da nota fiscal de compra.  

21. Sair (F12): Para fechar esta tela 

22. Lista de Produtos da nota: Apresenta todos os produtos relacionados a nota 

fiscal selecionada e suas principais informações;  

Impostos  

(Informar os impostos relacionados às notas fiscais de compra e como o sistema 

interage durante a utilização) 

Notas de Entrada 

 Realizar o cadastro da nota fiscal que está na página 

() e fazer a explicação. 
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1. Fornecedor: Dados do fornecedor; 

2. Código: Neste campo aparece o código do fornecedor, e também permite 

procurar o fornecedor; 

3. Pedido de Compra: Para carregar a nota por um pedido de compra, para isso 

clique no botão e escolha o pedido; 

4. Dados Principais: Nesta guia informe os dados principais, produtos e 

duplicatas; 

5. PIS/COFINS: Dados referentes à PIS (Programa de Integração Social) e COFINS 

(Contribuição para Financiamento da Seguridade Social); 

6. Auditoria: Nesta guia são exibidos os dados dos usuários que incluíram a 

nota ou que realizaram alguma alteração; 

7. Dados NF-e Entrada: Quando a nota do fornecedor for uma nota fiscal 

eletrônica é possível informar os dados nesta guia e incluir a nota manualmente. Mas 

também havendo o arquivo XML, podemos utilizar a opção de importação XML; 

Dados Principais 

Dados de Pagamentos e Impostos 

 

1. Nº Nota: Para informar o número da nota do fornecedor; 

2. Série: Série da nota fiscal; 

3. Emissão: A data de emissão da nota fiscal; 

4. Valor Nota: O valor total da nota, com todos os demais valores de frete 

impostos; 
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5. Desp. Acres + Frete: Valores de despesas, acréscimos e frete, somar estes 

valores se houver e inserir neste campo o total; 

6. Frete Terceiro: Para inserir o frete de terceiros; 

7. Financeiro: Informar valores referentes a despesas financeiras que constam 

na nota do fornecedor; 

8. Lucro: Informar o lucro da nota; 

9. Base ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e serviços) subst.: Informar o 

valor da base de cálculo de ICMS de Substituição Tributária; 

10. Valor ICMS subst.: Informar o valor do ICMS de Substituição Tributária; 

11. Base ICM: Informar o valor da base de cálculo do ICMS; 

12. Valor ICM: Informar o valor do ICM; 

13. Tipo Frete: Tipo de pagamento do frete; 

14. Base Isenta: Neste campo são inseridos alguns impostos quando há diferença 

de base com redução, são isentos, não tributado, não incidente ou imune. Mas estas 

informação serão apresentada na nota fiscal de compra; 

15. Valor IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados): Informar o valor do IPI; 

16. Valor Produtos: Valor dos produtos da nota; 

17. Desconto: Valor de desconto; 

18. Qtde. Volumes: Número de volumes referentes a esta nota; 

19. Espécie: Espécie dos volumes. Como por exemplo, caixa, pacote e etc.; 

20. Data Entrada: A data de entrada da nota em seu sistema; 

21. Transportadora: A transportadora responsável pelo transporte dos itens 

referidos na nota de compra; 

22. Seguro: Valor de seguro da nota fiscal de compra; 

23. Operação: A operação que está sendo realizada para esta nota, no exemplo é 

compra de mercadoria; 

24. Custo Operacional: Custo referente ao desembolso da empresa para o 

desenvolvimento de sua atividade; 

25. ISS (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza): Valor do ISS na nota fiscal de compra; 

26. Excluir Transação SPED (Sistema Público de Escrituração Fiscal): Para não 

apresentar transações no SPED fiscal; 
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 Todos os valores descritos nestes campos devem ser 

conferidos com as informadas nos itens, do contrário não irá 

permitir a inclusão da nota de compra. 

Duplicatas 

 

1. Lista Duplicatas: Mostra as duplicadas referentes à nota; 

2. Vencto.: Para informar a diferença de dias entre os pagamentos, por exemplo 

30,60 dias a cada duplicata; 

3. Nº Prest.: A quantidade de prestações que da nota de compra; 

4. Incluir (F6): Para incluir uma duplicata; 

5. Alterar (F7): Alterar uma duplicata; 

6. Excluir (F8): Excluir duplicata; 

7. Totalizadores: Mostra os totalizadores referentes às duplicatas; 

8. Forma de Pagto.: Mostra as formas de pagamento, referentes a esta nota; 

Itens 

 

1. Simplificado (F4): Permite inserir o item de maneira simples; 

2. Incluir Item (F9): Incluir o item de forma mais completa, informando todos 

os impostos referentes ao item; 

3. Alterar Item (F10): Alterar alguma informação do item; 

4. Excluir Item (F11): Para excluir um item da nota; 

5. Lista de Itens: Mostra todos os itens que inseridos da nota de compra; 
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6. Totalizador: Os totalizadores dos itens inseridos da nota de compra; 

7. Salvar: Para salvar a nota de compra; 

8. Cancelar: Cancelar a inclusão da nota de compra; 

Simplificado 

Quando for necessário inserir produtos de maneira rápida na nota sem muitos 

detalhes. É possível relacionar todos os itens que deverão estar presentes na nota e 

depois salvar.    

 

1. Produto: Informar o código do produto, ou pressionando F7 irá abrir uma ela 

para buscar o produto; 

2. Quantidade: Informar a quantidade do produto; 

3. Custo unitário: O custo unitário será atualizado automaticamente se já 

houver cadastro; 

4. Imposto: Informar os impostos do produto; 

5. Lucro: Informar o percentual do item; 

6. NCM: Trará o Número Comum do MERCOSUL; 

7. Preço: Mostrará os preços que constam no sistema, valor unitário, o valor 

total e outros preços; 

8. Observação: Se tiver informações complementares a serem inseridas; 
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9. Incluir: Para incluir um novo produto; 

10. Excluir: Para excluir o produto; 

11. Lista de Produtos: Mostra a lista de produtos inseridos nesta nota; 

12. Totalizadores: Mostra os totalizadores da nota; 

13. Salvar: Para salvar as informações da nova fiscal incluída; 

14. Cancelar: Cancelar a inclusão da nota; 

Incluir Item 

Nesta opção poderão ser inseridas informações fiscais de cada item com todos 

os dados. Como apresentado na tela abaixo: 

 

1. Informações referentes ao produto: CFOP (Código Fiscal de Operações e 

Prestações), código produto, situação tributária, classificação fiscal, NCM, IPI sobre 

frete/despesas acessórias; 

2. Informações de saldo: Quantidade adquirida, saldo em estoque, valor total e 

valor unitário nota; 

3. Dados referentes a impostos: devem ser descritos conforme a nota de 

entrada. É importante estar correta conforme nota de compra; 
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4. Informações do preço de venda: Escolher o tipo da margem lucro, tipo de 

custo, percentual lucro a aplicar sobre o valor; 

5. Informações de custos e preço:Para classificar o preço de venda como o 

custo médio e os valores anteriores; 

6. Planilha de custo: nesta planilha são apresentados todos os dados do custo 

da mercadoria; 

 

PIS/COFINS 

 

1. Valor PIS (Programa Integração Social): Neste campo deve ser informado o valor 

de PIS que consta nota de fiscal de compra; 

2. Valor PIS ST: Inserir o valor do PIS ST conforme a orientação anterior; 

3. Valor COFINS: Informar o valor referente ao COFINS conforme informado 

na nota de compra; 

4. Valor COFINS ST: Valor COFINS ST, para informar o valor da nota. 

 PIS ST: Programa de Integração Social de Substituição 

Tributária; 

 COFINS: Contribuição para financiamento da Seguridade 

Social; 

Auditoria 
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1. Data: Data do cadastro e da atualização; 

2. Hora:Hora do cadastro ou que foi alterado; 

3. Operador: Mostra o operador que fez o cadastro ou alterou; 

4. Usuário: Mostra o usuário que fez o cadastro ou atualização; 

Dados NF-e Entrada 

 

1. Chave NF-e: Para inserir a chave da NF-e; 

2. Protocolo NF-e: Deve ser informado neste campo o protocolo de envio da 

NF-e; 

3. Modelo nota: O modelo da NF-e; 

4. Tipo frete:Informar o tipo de frete para transporte; 

 As informações a serem inseridas em uma nota de 

compra poderão mudar de acordo com o fornecedor, pois 

nem todos utilizaram todos os dados apresentados acima de 

forma completa. Normalmente as informações serão copiadas 

conforme a nota que o fornecedor mandou junto à 

mercadoria. Qualquer dúvida referente aos impostos 

recomenda-se consultar o contador de sua empresa. 

Importação de XML 

 Importar a nota XML, que já deve estar salva no 

computador e realizar a explicação dos tópico 

relacionados a nota. 

Para importar notas fiscais em XML. Após a emissão de nota fiscal eletrônica é 

gerado um arquivo de nota em XML, o qual pode ser importado para facilitar a entrada 

de notas. 
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Ao importar este arquivo é possível realizar o cadastro automático de 

fornecedor que não esteja cadastrado no sistema. Assim como produtos e demais 

informações referentes à nota de entrada. 

Para isso selecione o botão Importar XML NFe e aparecerá as seguintes 

mensagens, para atualizar ou inserir o fornecedor, cadastrar CEP e demais dados que 

não estiverem cadastrado no sistema. 

 

1. Número da nota: Apresenta o número da nota fiscal eletrônica que está 

sendo importada para o sistema; 

2. Chave de acesso: Número único para a nota fiscal eletrônica perante o SeFaz 

(Secretaria da Fazenda); 

3. Emissão: Apresenta a data que a nota foi emitida; 

4. Entrada: Solicita a data de entrada da nota fiscal ao realizar o cadastro de 

recebimento; 

5. Emitente: Mostra diversos dados referentes o emitente da NFe e também 

outras informações da Nota Fiscal eletrônica; 

6. Duplicatas: Apresenta as duplicatas que estejam cadastradas na nota fiscal 

eletrônica. Neste exemplo é apresentado uma nota com vencimento dia 03/02/2015 no 

valor de R$ 939,24; 
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7. Marcar Selecionada: Para marcar os produtos que não deseja dar entrada no 

estoque. Neste botão é marcado apenas o produto selecionado; 

8. Marcar Todas: Assim como o anterior permite marcar os produtos que não 

deseja dar entrada no estoque, mas ao clicar neste botão todos os itens da nota não darão 

entrada; 

9. Desmarcar Selecionada: Permite desmarcar o item selecionado para ser 

dado a entrada no estoque; 

10. Desmarcar Todas: Este item desmarca todos os produtos marcados para 

darem entrada no estoque; 

11. Dados de Impostos, transporte e custos: Apresenta todos os dados 

referentes a impostos que constam na nota, bem como transporte e permite inserir algum 

custo adiciona que não está descrito na nota física eletrônica. Este custo terá seu valor 

divido a todos os itens da nota 

12. Lista de Itens: Apresenta toda a lista de produtos que foram vendidas para 

sua empresa; 

13. Atualiza preços e custo: Ao selecionar a opção para atualizar o preço de 

venda, preço de custo ou os dois. Antes de alterar o preço de venda recomentamos 

selecionar esta opção; 

14. Lucro: Para informar o percentual de lucro que deseja ganhar no produto 

selecionado ou todos; 

15. Selecionado (F5): Aplicar a atualização apenas ao produto selecionado; 

16. Todos (F6): Aplicar a atualização em todos os produtos da nota; 

17. Preço (F7): Para realizar a alteração de preço manualmente. Ao selecionar 

este botão será aberto outra tela para informar o preço desejado; 

18. CFOP: Permite realizar a alteração da CFOP atribuído a este produto na nota 

que está sendo importada; 

19. Seleciona Produto (F8): Quando não reconhece o produto da nota, mas já 

está cadastrado em seu sistema com alguma outra informação divergente. Com este 

botão é possível realizar a seleção do produto; 

20. Inc. Produto (F9): Permite incluir um produto da nota fiscal que não esteja 

cadastrado no sistema; 
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21. Aj. Qtde. (F10): Neste botão serão ajustados a quantidade, quando há a 

necessidade de realizar alguma conversão ou apenas tenham unidades de medidas 

diferentes; 

22. Confirma (F11): Após finalizar a inclusão de todos os dados, permite 

confirmar e incluir todos os itens; 

23. Sair: Para fechar esta janela da nota XML que foi importada. 

 

Ao importar uma nota XML, também são informados automaticamente todos 

os impostos que constam na nota. Observe a imagem: 

 Impostos 

Os valores impostos que aparecem nestes campos não podem ser alterados; 

 

Outros Impostos 

Informa outros impostos referentes à nota, e também não podem ser alterados. 

 

Transportador 

Apresenta informações referentes ao frete. Este campo não poderá ser 

modificado. 

 

Dados Adicionais 
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Custo Adicional 

Quando for necessário informar custos que não apresentam na nota como frete 

e outros custos, mas precisam estar descritos ou até mesmo constar no custo da 

mercadoria, será informado neste campo o valor adicional. Porém se o custo não estiver 

configura para “calcular o custo XML com impostos” apenas será calculado com base 

no preço de custo informado pelo fornecedor, sem acréscimo dos impostos e adicionais. 

 

 A imagem abaixo permite realizar os cálculos de 

custos nas notas XML importadas no sistema. Se estiver com 

todas as informações configuradas corretamente em seu 

sistema, serão realizados todos os cálculos de impostos de 

maneira correta. 

Para os valores de impostos e adicionais serem rateados entre os produtos da 

nota e impedir qualquer prejuízo por falta de informação é necessário realizar uma 

configuração na tabela Empresa. 

 Menu Tabelas; 

 Tabela Empresa; 

 Guia Configurações; 

 Marcar a opção “Calcula Custo XML com impostos” 
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Após estas configurações qualquer nota XML irá calcular os valores dos custos 

incluindo os impostos, fretes e demais gastos referentes aquela nota, permitindo gerar o 

preço de venda sobre este valor de custo atualizado. 

Cadastrando Produtos da nota 

Os produtos que não estão cadastrados no sistema apareceram com ‘X’ em 

vermelho junto no “Item Status”,  

Após cadastrar a unidade de medida do produto é necessário incluir o produto 

no sistema. Com o produto selecionado clique no botão “Inc. produto (F9)” e abrirá a 

tela para incluir o produto. 

 

 Ao incluir o XML pode ocorrer de já ter o produto 

cadastrado, e deste modo poderá ser utilizado o botão 

Selecionar Item e escolha o item desejado na tela que lista 

todos os itens cadastrados. 

Desta forma, primeiro será verificada a unidade de medida utilizada, não 

estando cadastrada no sistema será informado que a unidade não foi encontrada e 

pergunta se deseja cadastrar conforme imagem abaixo: 

 

Clicando em sim irá aparecer à tela para “Incluir Unidade”, onde deve ser 

informado o complemento daquela unidade: 
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E logo em seguida aparecerá a tela para o cadastro do produto.  

 

1. Código: É gerado o código do sistema automaticamente; 

2. Código Antigo: Quando o produto vem de outro sistema e tenha um código 

antigo; 

3. Sequência: Apenas um campo opcional para diferenciar algum produto 

parecido; 

4. Tipo: O tipo do produto, como produto, serviço, serviço frete, etc. Que 

podem mudar algumas informações do produto;  

5. Descrição:Descrição do item; 

6. Unidade: Unidade de medida do item, por exemplo, KG, UM, PC e etc. Ao 

importar a nota XML e incluir poderá alterar já nesta tela a unidade de medida; 

7. Des. Reduzida: A descrição de maneira resumida; 
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8. Referência: Para informar um código de referência, pode já vir inclusa na 

nota como a do exemplo que está sendo cadastrado ou incluir; 

9. Cód. Barra: Informar o código de barra da peça; 

10. Filtros: Para informar alguns filtros de controle do produto, com a marca, 

cor, departamento, etc. É interessante cadastrar estes filtros para realizar um controle do 

estoque minucioso; 

11. Tributação: Tudo o que for referente a impostos. É importante prestar muita 

atenção a tributação de ser verificada qual a tributação que está sendo utilizada pelo 

fornecedor e cadastrar a sua. No exemplo a tributação CST (Código de Situação Tributária) da 

nota está como 0.60, desta maneira a tributação a ser alterada é “Substituição 

Tributária”; 

12. NCM: Agora está sendo exigido o cadastro correto do NCM, para isso 

quando ele não estiver cadastro é importante incluir; 

13. Salvar: Para salvar as alterações do produto; 

14. Cancelar: Para cancelar as alterações; 

 Em alguns momentos poderá haver a necessidade de 

alterar a descrição do produto, por estar descrito “caixa de 48 

peças”, mas a empresa vende cada peça individual; 

Ajuste a Quantidade 

Após cadastrar o produto pode ser necessário realizar o ajuste da quantidade. 

Assim clique no botão “Aj. Qtde. (F10)”. Depois aparecerá esta tela para incluir a 

conversão da quantidade; 

 

1. Código: Código do sistema Troll; 

2. Descrição: A descrição que está no sistema; 

3. Unidade: A unidade que foi alterada e permanecerá no sistema; 
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4. Código XML: O código que está descrito na nota fiscal XML; 

5. Descrição XML: A descrição que está descrito na nota fiscal XML; 

6. Unidade XML: A unidade que conta na nota fiscal XML; 

7. Conversão: A conversão que será alterada. Por exemplo, uma caixa de sabão, 

mas nesta caixa contem 30 peças de sabão, desta forma a unidade será alterada para 

peça e a conversão será inserida 30; 

8. Salvar: Para salvar as alterações informadas; 

9. Cancelar: Para cancelar as informações; 

Ajustar Preço 

O sistema Troll permite já na inclusão de uma nota XML, ajustar o preço de 

venda, assim precisamos selecionar o produto, como mostra a imagem abaixo: 

 

1. Item: O item a ser ajustado o preço, este deve estar selecionado; 

2. Atualizar: É importante marcar a opção “Atualizar preços”, antes de 

informar o preço. Também pode atualizar custo digitado e informar o Lucro que deseja 

ter sobre o preço de custo do produto, com isso irá atualizar o preço de venda com o 

valor que sua empresa deseja vende-lo; 

3. Aplicar: Para aplicar os dados anteriores apenas no item selecionado ou 

todos. Também é possível informar o preço de venda, quando sabe o preço de venda. 

Basta clicar no botão Preço (F7) e informar o preço de venda desejado; 
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Continuação Nota XML 

E seguindo estes passos para todos os demais itens da nota. Depois de todos os 

produtos inclusos informe a Data de Entrada na tela da nota fiscal que foi importada e 

clique no botão incluir. 

Notas de Entrada Simples 

A nota de entrada Simples é para realizar o cadastro das duplicatas, que 

podem ser incluídas manualmente ou carregando de um pedido: 

 



 
 

 

 
  41 

 

1. Fornecedor: Mostra os dados do fornecedor cadastrado; 

2. Código: Apresenta o código do fornecedor, e também permite buscar o 

fornecedor. Basta clicar no botão  e selecionar; 

3. Pedido de compra: Permite inserir a nota fiscal simples selecionando um 

pedido de compra; 

4. Nº nota: Para inserir o número da nota; 

5. Emissor: Informar o emissor da nota; 

6. Emissão: Informar a data de emissão da nota; 

7. Valor nota: Informar o valor da nota; 

8. Operação: Escolher a operação da nota. Por exemplo, a nota é uma nota de 

compra, e a operação é “Compra de Mercadoria”; 

9. Data de Entrada: Data de entrada da nota no sistema; 

10. Desconto: Se houver algum desconto na nota, aplicar o desconto neste 

campo; 

11. Lista de Duplicatas: Mostra as duplicatas que estão sendo inseridas da nota; 

12. Incluir: Para incluir uma nova duplicata; 

13. Alterar: Alterar duplicata; 

14. Excluir: Apagar uma duplicata; 

15. Vencto.: Informe o intervalo de dias entre os pagamentos da duplicata, por 

exemplo, a cada 30 dias; 

16. Nº Prestação: quantas parcelas serão pagas; 

17. Totalizadores: Mostra os totais das duplicatas apresentadas na lista; 

18. Forma de Pagtos. (F9): Como serão as formas de pagamento da nota; 

19. Salvar: Para salvar as alterações; 

20. Cancelar: Cancelar a inclusão das duplicatas; 

Incluir Duplicata 

 Incluir uma duplicata para demostrar. Também 

solicite após a explicação que cliente façam a 

inclusão de uma duplicata. 

Para incluir uma duplicata basta informar os dados da nota, assim como 

apresentado e clicar no botão incluir: 
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Abrirá a tela para incluir as duplicatas da nota cadastrada: 

 

1. Tipo duplicata: Esta opção é para escolher a forma que será o pagamento da 

duplicata, à vista ou Duplicata (a prazo): 

2. Número parcela: O número da parcela; 

3. Valor duplicata: Para informar o valor da duplicata a ser paga; 

4. Vencimento: A data de vencimento da duplicata; 

5. Número duplicata: Muitas duplicatas vem com nº de controle, como por 

exemplo, o código de barra para o pagamento, informar este número da duplicata; 

6. Benefício/Desconto no pagamento: Quando houver um desconto ou 

benefício da duplicata, assim como o desconto por pagar até a data de vencimento; 

7. Aceite: 

8. Observações: Outras observações referentes à duplicata; 

9. Salvar: Para salvar as alterações da duplicata; 

10. Cancelar: Cancelar a inclusão da duplicata; 

Também podemos incluir várias duplicatas do mesmo valor e datas de 

vencimentos iguais de forma rápida e simples. Para isso siga os passos abaixo: 
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1. Antes de incluir as duplicatas deve ser informada a emissão, valor total e data 

de entrada; 

2. Depois no campo Vencto. Informar que dia será o vencimento da duplicata e 

em quantas duplicatas serão divididas, neste exemplo temos quatro duplicatas, e clique 

no botão OK; 

3. Depois aparecerá na Lista de Duplicatas todas as quatro duplicatas com o 

vencimento informado; 

Etiquetas  

(Explicar na prática e mostrar alguns modelos) 
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Conferência e Acerto de Estoques 

Inventário 

O inventário normalmente é realizado quando a empresa precisa fazer uma 

conferência do estoque, algumas empresas fazem no final do ano quando os escritórios 

de contabilidade solicitam. Porém é importante fazer outras vezes ao ano para controlar 

o estoque. 

Geração de Inventário 

(Explicar a importância e tudo que gera e também na prática e mostrar o arquivo) 

No Troll é possível gerar o inventario, mas antes é necessário escolher a 

empresa. Caso contrário não aparecerá o nome da empresa no inventário e isso o tornará 

inválido. Para selecionar a empresa no Troll, proceda da seguinte maneira: 

1. No menu Empresa;  

2. Escolha a empresa; 

No Troll, é possível fazer o inventário acessando o módulo Retaguarda, menu 

Produtos e a opção Inventário. Assim abrirá a seguinte tela: 
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1. Quantidade de casas decimais: Informar quantas casas decimais deseja que 

apresentem a quantidade do produto; 

2. Tipo de preço: Tipo de preço deve aparecer no inventário; 

3. Modelo de Inventário: Modelo do inventário utilizado pela empresa. Muitos 

contadores solicitam o modelo A, por ter os dados mais completos; 

4. Imprime Inventário: Imprime o relatório de inventário de acordo com os 

filtros da consulta; 

5. Campo de Busca: Para pesquisar um inventário já gerado; 

6. Gerar Arquivo Inventário: Permite gerar um inventário em arquivo do 

Excel; 

7. Gerar Inventário: Neste botão será gerado o inventário; 

8. Lista Inventário: Apresenta uma lista com os inventários gerados; 

9. Totalizadores: Mostra os totais referentes aos inventários; 

10. Campo Busca: Para realizar uma pesquisa nos produtos, referentes ao 

inventário selecionado; 

11. Lista Produtos: Mostra os produtos do inventário selecionado; 

12. Sair: Para sair dessa tela; 

Geração do Inventário 

Após selecionar o botão Gerar Inventário irá abrir esta tela, onde deverá ser 

informado as informações apresentadas abaixo: 

 

1. Produto de/até: Informar o intervalo de itens para a consulta; 

2. Filtro: Informar os intervalos de departamento, grupo, linha e marca dos itens 

para a consulta; 
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3. Quantidade: Informar o tipo de quantidade dos itens; 

4. Situação do produto: Selecionar a situação do produto ativo ou inativo; 

5. Ponte de estoque: Para escolher o tipo de produtos se os que estão em ponta 

de estoque, normais ou todos; 

6. Pertencem a lista: Gerar inventário apenas dos produtos que pertencem a 

lista de preço, não estão na lista ou todos; 

7. Posição: Para informar a data final que deseja o inventário, por exemplo, o 

inventário do ano de 2014 a data deve ser 31/12/2014; 

8. Motivo: Descrever o motivo da geração do inventário; 

9. Gerar Inventário: Ao selecionar este botão será gerado o inventário; 

10. Sair: Para sair desta tela; 

Os relatórios do inventário podem ser gerados de duas formas, em um do 

Excel, ou em arquivo de PDF. O modelo como descrito anteriormente vai depender do 

modelo de inventário que achar de melhor entendimento ou conforme a solicitação do 

seu contador. 

Após gerar o inventário volte a tela anterior e escolha o botão arquivo 

“Imprima Inventário” para imprimir em um arquivo PDF, ou “Gerar Inventário” para 

arquivo Excel. Assim classifique as seguintes opções antes de realizar a impressão: 

 

1. Quantidade de Casas Decimais: Permite escolher a quantidade de casas 

decimais que deverão aparecer no campo quantidade. Caso a quantidade esteja definida 

por quilos, litros pode ser escolhido de 2 à 3 casas senão valores inteiros; 

2. Tipo de Preço: Definir como deseja o tipo de preço se por preço de custo ou 

de compra;  

3. Modelo do Inventário: O modelo do relatório que deseja realizar a 

impressão. No modelo A o relatório é mais completo com os dados da empresa como 

CNPJ, Inscrição Estadual, também mostra os valores parciais e totais. No modelo B é 

mais resumido não apresenta as informações da empresa e no modelo C o relatório 
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mostra os dados da empresa mais as informações relacionadas aos produtos é mais 

simplificado. 

4. Imprimir Inventário: Para realizar a impressão do inventário, abre uma tela 

solicitando como deseja em impressora matricial ou jato de tinta. 

5. Gerar Arquivo Inventário: Permite gerar um relatório em excel para utilizar 

em outros processos ou para encaminhar para o contador. 

Ao clicar em “Imprimir o Inventário” será aberta a tela de impressão, algumas 

mudanças iram depender de suas opções escolhidas: 

 

1. Cabeçalho: Apresenta as informações da empresa. Sempre que precisar 

encaminhar ao contador é necessário estar descrito os dados da empresa. 

2. Código: Nessa coluna é apresentado os códigos dos produtos, conforme o 

cadastro no sistema; 

3. Descrição: Apresenta a descrição do produto; 

4. UN.: Mostra as unidades de medida do produto; 
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5. Quantidade: Mostra a quantidade em disponível em estoque; 

6. Valor Unitário: Mostra o valor do custo do produto; 

7. Total Produto: Apresenta o valor total em estoque do produto; 

8. Valor Parcial: Corresponde a multiplicação do valor unitário com a 

quantidade; 

9. Valor Total: Corresponde a quantidade dos valores parciais 

10. Total Grupo:  

11. Total do Inventário: Apresenta o valor total do inventário do estoque; 

12. Motivo: Referente ao motivo que pelo qual o inventário foi gerado; 

Zerar o Estoque com o Útil 

O Troll, além do cadastro de produtos por nota fiscal de compra e saídas por 

nota de venda e cupom fiscal, também é possível realizar para uma questão de acerto no 

estoque a manipulação manual.  

Para isso, podemos acessar na tela lista de pedidos a opção Manipulação, que 

permite dar a entrada de produtos e a saída, também é possível realizar o cadastro de 

preço do produto. 

Antes de realizar qualquer alteração no estoque é importante realizar o Backup 

da base de dados. Uma possibilidade é zerar o estoque com o módulo Útil. 
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1. Procedimentos Especiais: Abre a tela que permite realizar alguns 

procedimentos no sistema, como zerar o estoque; 

2. Produto de até: Para informar o código inicial e final que será zerado a 

quantidade; 

3. Filtro: Buscar produtos de algum plano de contas específicos; 

4. NCM de até: Buscar produtos de NCM inicial e final; 

5. Empresa: Selecionar a empresa; 

6. Tributação: Buscar por Tributação; 

7. Zerar Quantidade Estoque Empresa: Neste campo será zerada a 

quantidade de estoque da empresa;  

 É muito importante realizar o Backup antes de 

utilizar esta opção 

Maneira prática para realizar o levantamento do estoque 

Mas como realizar o acerto do estoque, é necessário fechar a empresa para 

isso? Ou existem outras maneiras de fazer este levantamento mesmo com a empresa 

trabalhando normalmente?  

Existem algumas maneira de realizar o levantamento do estoque sem a 

necessidade de fechar a empresa. Citaremos algumas: 

 Fazer o levantamento pelo plano de contas.  

 Marcar com um destaca texto, etiqueta ou qualquer outra maneira que 

diferencie aquele produto que já esteja certo. 

Entradas no Estoque 

Existem várias maneiras de realizar as entradas de produtos no estoque para 

realizar o acerto de estoque. Serão mostradas algumas como entrada por Levantamento, 

Romaneio e Coletor de Dados. 

Levantamento de Estoque 

O sistema permite realizar o levantamento dos produtos para regularizar o 

estoque e deixar com a quantidade exata. 
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Para esta opção acesse o módulo Retaguarda, menu Produtos e na opção 

Entrada Estoque Por, Levantamento. Será aberta a seguinte tela, para realizar o 

levantamento onde irá regularizar a quantidade em estoque. 

 

1. Quantidade Cadastrada: Informar à quantidade que deverá ser acertada; 

2. Código Produto: O código de produto referente à correção de estoque; 

3. Mensagem Situação: Mostrar uma mensagem referente à situação do 

levantamento; 

4. Produto/Informações: Outras informações referentes ao estoque antigo e o 

atual; 

5. Sair: Para sair dessa tela; 

Entrada Estoque por Romaneio 

Esta opção de estoque por Romaneio é para a transferência entre empresas e 

também diferente do levantamento, este gera relatório para impressão. 

 

1. Quantidade Cadastrada: A quantidade que será cadastrada; 
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2. Código Produto: O código do produto a ser cadastrado 

3. Mensagem de situação: Mensagem do cadastramento em estoque; 

4. Produto/Informações: Informações do produto, estoque anterior e estoque 

atual; 

5. Fechar Romaneio: Fecha a tela de Romaneio e imprime um relatório; 

Entrada de Estoque por Coletor de Dados 

E também há a Entrada de Estoque por Coletor de Dados, o qual gerará um 

arquivo TXT e o sistema irá importar automaticamente. 

Comparativo de Estoque com Coletor de Dados 

O comparativo de Estoque com coletor de dados é um tela para adicionar 

vários levantamentos e assim tendo um histórico dos levantamentos efetuados. 

 

1. Busca: Campo para filtrar pela coluna selecionada; 

2. Lista de Levantamentos: Lista onde mostra todos os levantamentos 

cadastrados; 
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3. Incluir: Botão para inclusão de levantamentos; 

4. Alterar: Botão para alteração do levantamento ainda não encerrado; 

5. Excluir: Botão para exclusão do levantamento ainda não encerrado; 

6. Encerrar: Encerrar o levantamento; 

7. Busca de itens: Filtro para buscar itens do levantamento; 

8. Lista de Itens: Lista os itens do levantamento; 

9. Ler Arquivo: Opção para ler arquivo do coletor de dados; 

10. Imprimir: Imprime o levantamento; 

11. Incluir(F9): Incluir os itens no levantamento cadastrado; 

12. Alterar(F10): Alterar os itens do levantamento; 

13. Excluir(F11): Excluir itens do levantamento; 

14. Ajustar Estoque: Ajusta o estoque que foi levantado alterando estoque dos 

produtos do sistema; 

15. Incluir por Leitor: Incluir itens pelo leitor como no cadastramento. 

16. Sair: Sair da tela. 

Transferência  

O Troll permite as empresas realizarem algumas formas de transferência, abaixo 

mostraremos cada uma. 

Transferência de Quantidade em Estoque de Produtos 

(Mostrar as transferências na pratica) 

Permite realizar transferências de produtos entre estoques, quando produtos 

iguais estão cadastrados com códigos diferentes, assim é retirado à quantidade do 

produto de origem e acrescido no produto destino. 
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1. Produto Origem: Produto do qual deve ser transferido; 

2. Produto Destino: Produto que irá receber a transferência; 

3. Qtde a transferir: Quantidade a ser transferida; 

4. Transfere: Para realizar a transferência; 

5. Sair: Sair dessa tela; 

 Quando inserido o mesmo produto com código igual 

irá informar que a quantidade do estoque atual é igual, assim 

não permitirá realizar esta ação. Porém com códigos 

diferentes permitirá realizar a transferência. 

Transferência entre Empresas 

Para realizar a transferência de produtos entre empresas diferentes ou até 

mesmo filiais. 

 

17. Nº Romaneio: Este número será gerado automaticamente; 

18. Emissão: A data que está ocorrendo à emissão; 

19. Tipo Preço: como é o preço, custo, compra e venda; 

20. Produtos: O produto que será transferido; 

21. Quantidade: A quantidade a ser transferida; 

22. Preço: Preço do produto; 

23. Lista Produto: Lista de produtos para transferir; 
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24. Itens: Para excluir os itens da lista; 

25. Total Itens: Total de itens da lista; 

26. Valor Total: Valor total de itens da lista; 

27. Confirmar: Confirmar a operação; 

28. Observações: Algumas informações referentes à operação; 

29. Empresa Origem: Empresa que está enviando os produtos; 

30. Empresa Destinatário: Empresa que receberá os produtos; 

31. Transfere: Para realizar a transferência; 

32. Cancelar: Cancelar a transferência; 

Extrato de manipulação  

Este relatório é encontrado na lista de produtos, ao selecionar o botão produtos 

do módulo Retaguarda, no botão de “Extrato/Manipulação”, nos permite visualizar 

diversos relatórios referentes ao produto selecionado como mostra na imagem abaixo: 

 

1. Código: Apresenta o código e descrição do produto; 

2. Data de até: Informar a data inicial e final que deseja realizar a pesquisa; 

3. Operação: Definir a operação que deseja pesquisar, como venda, devolução 

de compra ou de venda, entre outras; 
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4. Filtros: Para selecionar os filtros da busca; 

5. Imprime Detalhada: Imprime um relatório detalhado da manipulação; 

6. Nota Compra: Mostra a nota de compra de forma detalhada; 

7. Nota Venda: Mostra a nota de venda; 

8. Troca código e descrição: Permite realizar a edição da descrição e código do 

produto; 

9. Lista de Manipulação: Mostra a lista de manipulação do produto; 

10. Manipulação Produto: Para realizar a manipulação de entrada, saída e 

alteração de preços; 

11. Totalizadores: Mostra os totalizadores das manipulações de pesquisa; 

12. Sair: Para sair da tela; 

Agrupamento de Produtos 

 Selecionar dois produtos iguais que estejam 

cadastrados com descrições diferentes e agrupe-os 

demostrando a funcionalidade desta função. 

Para agrupar dois produtos em um só. Isso quando são realizados dois 

cadastros diferentes para um mesmo produto. Há a possibilidade de agrupar a 

quantidade do estoque em uma única descrição. 

 

1. Produto origem: Produto para origem para realizar o agrupamento; 

2. Produto Destino: Produto destino do agrupamento; 

3. Executar Agrupamento (F5): Para realizar o agrupamento; 

4. Sair: Para sair da tela; 
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Alteração de Preço 

Esta opção também é encontrada no menu Produtos: 

 

1. Código Produto: Código do produto que deseja atualizar o preço; 

2. Descrição: Descrição do produto selecionado; 

3. Unidade: Unidade de medida do produto; 

4. Preço custo: Preço de custo do produto; 

5. Preço Venda: Mostra o preço de venda; 

6. Preço Compra: Mostra o preço de compra do produto; 

7. Preço mínimo: O preço mínimo cadastrado; 

8. Preço Padrão: Mostra o preço padrão; 

9. Tabela Preço: Exibe a tabela de preço; 

10. Registrar Alteração Preços: Permite registrar no sistema os preços 

informados; 

11. Sair: Permite sair dessa janela. 
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Consultas para análise do estoque 
 (Mostrar todos os passos dos relatórios e também o relatório final explicar as 
informações impressas e sua utilização nas decisões da empresa) 

Relatórios e Remarcação 

Nesta opção é possível realizar vários relatórios, etiquetas, relatórios matriciais, 

remarcação preços, inventário e demais funções. 

Para acessar este relatório acesso o menu Produtos e a opção 

Relatório/Remarcação: 

 
 

1. Produto: Código e descrição do produto; 

2. Produto de/até: Código do produto inicial até o final que deseja gerar o 

relatório ou a remarcação; 

3. Filtro: Para realizar filtro de pesquisa de maneira mais direcionada, do inicial 

até o final; 

4. Qtde. etiquetas imprimir: Informar a quantidade de etiquetas que deseja 

imprimir; 
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5. Quantidade: Permite buscar por quantidade em saldo, zerado, com saldo ou 

negativo; 

6. Situação do produto: Para realizar a pesquisa por situação de produto, 

ativos, inativos ou todos; 

7. Filtro ponta de estoque: Pesquisar por produtos que estão em ponta de estou 

ou não; 

8. Produtos pertencem à lista: Produtos que pertencem à lista de preço, 

utilizada na empresa; 

9. Lista com quantidade: Que constem na lista a quantidade sim ou não; 

10. Relatório: Permite gerar relatórios dos produtos definidos na pesquisa. Estes 

relatórios são pré-definidos e também pode haver relatórios solicitados pelo usuário. 

 Relatórios solicitados pelo usuário terão a 

viabilidade analisada e se aprovados, será efetuado a 

cobrança do mesmo. 

 

A. Relatório: Permite realizar pesquisa direcionada do relatório que 

deseja utilizar; 

B. Lista de Relatórios: Apresenta uma lista de relatórios para realizar a 

impressão; 

C. Lista Situação Tributária: Exibe tela para emissão de relatórios por 

Tributação e NCM; 

D. Imprimir: Realizar a impressão; 

11. Etiquetas: Nesta opção é possível realizar a impressão de etiquetas de preço. 

Apresenta diversos modelos de etiquetas; 

 Assim como os relatórios solicitados, para a criação 

de etiquetas será efetuado cobrança. 
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A. Etiquetas: Campo para procurar o modelo de etiqueta que será 

utilizada; 

B. Lista de Etiquetas: Apresenta uma lista de etiquetas para a impressa, 

basta escolher o modelo desejado; 

C. Preço à vista e a prazo: Escolher os valores que deverão ser 

impressos. Ao marcar a opção “Com dois preços”, será impresso os 

dois preços à vista e a prazo, e também é possível informar o 

desconto; 

D. Percentual de desconto: Para informar o percentual de desconto da 

mercadoria; 

E. Imprimir: Realizar a impressão das etiquetas; 

 

12. Relatórios Matriciais: Permite realizar a impressão de etiquetas específicas 

para impressora matricial, como as de formulário contínuo; 

 

A. Tipo Etiquetas: Permite realizar a escolha do tipo de etiqueta 

utilizada para impressão; 

B. Etiquetas Configuradas Matricial: Para configurar as etiquetas 

quanto impressas em matricial; 
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C. Ordem da Lista: Ordenar os produtos com o código ou em ordem 

alfabética; 

D. Modelo Lista a ser Impressa: Para escolher o modelo da lista de 

etiquetas a ser impressa; 

E. Lista Preços Configuradas: Permite a visualização das etiquetas para 

impressão; 

13. Remarcação Preços: Para remarcar os produtos selecionados tanto 

acréscimo como desconto. É aconselhado realizar um backup da base de dados antes de 

prosseguir, pois ao remarcar o preço nesta opção não será mais possível retornar o preço 

original por esta tela. Apenas individualmente, e para isso deverá saber estes preços; 

 

F. Percentual de remarcação: Para informar o percentual desejado para 

a remarcação dos produtos selecionados, por exemplo, 30% sobre o 

valor de venda; 

G. Processa Remarcação: Para realizar a remarcação do valor; 

H. Remarcação de preço: Para informar qual o preço deseja remarcar, 

por exemplo, preço de venda, preço de custo e etc.; 

I. Remarcação preço com base no preço: Para informar que a 

remarcação de preço se dará baseado no preço selecionado, como por 

exemplo, de venda, de custo e etc.; 

J. Arredondamento de preços: Para arredondar as casas decimais dos 

valores; 

14. Inventário: O inventário é uma relação de todos os produtos em estoque e 

quantidades, bem como o valor unitário e total. Normalmente utilizado para conferência 

de estoque; 
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A. Gerar Inventário: Ao pressionar este botão abrirá as opções pra gerar 

inventário. O qual será trabalharemos no decorrer do curso; 

15. Geração Arquivos: Permite gerar um arquivo referente a etiquetas de preço 

que deve ser impresso em impressora própria para etiquetas; 

16. Acumula Etiq.: Permite acumular uma determinada quantidade de etiquetas 

para fazer a impressão; 

 

A. Quantidade para acumular: Informar à quantidade que deseja 

acumular; 

B. Acumula Qtde: Para acumular os produtos que deseja realizar a 

impressão da etiqueta; 

C. Limpa Tudo: Limpa a os produtos acumulados; 

D. Lista Quantidade: Mostra os produtos acumulados que deseja 

realizar a impressão das etiquetas; 
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Estoque em determinada data  

É possível extrair alguma informações para realizar a analise de seu estou. 

Neste relatório define-se a data que deseja realizar a consulta, pode ser do inicio ao final 

do mês, ou um intervalo relacionado algum período comemorativo e verificar quais 

produtos mais tiveram movimentação daquele período. Desta forma torna-se fácil 

programar uma próxima compra, ou outro evento quanto estiver próximo aquele 

período novamente. 

 

1. Cabeçalho: Neste Relatório é apresentado o nome do Relatório, data e hora e 

emissão. 

2. Filtro da pesquisa selecionada:  

3. Plano de contas da Pesquisa utilizados: Neste campo é apresentado o filtros 

utilizados para a pesquisa; 

4. Empresa: Apresenta as informações as empresa registrada no sistema; 

5. Código: Mostra o código do produto referente ao sistema; 

6. Descrição: Apresenta a descrição do produto, nome e alguma informação 

cadastrada neste campo; 

7. NCM: Mostra o Número Comum do Mercosul, nele é cadastrado to 
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8. Trib.: Mostra a Tributação relacionado aquele produto, tributação, isento, 

substituição e etc. 

9. Un.: Apresenta o tipo da unidade de medida. 

10. Referência: Mostra o código de referência do produto, caso tenha algum 

código ou informação relacionado a referência.  

11. Qtde. Total: Mostra a quantidade total do produto. 

12. Vendas: Mostra o preço de venda do produto; 

13. Custos: Apresentam o valor de custo do produto, já com os impostos e 

demais valores inclusos, considerando que só irá acrescentar estes valores se todas as 

informações estiverem cadastradas corretamente; 

14. Compra: Mostra o preço de compra do produto. Que vem informado na nota 

fiscal; 

15. Totalizadores: Neste campo é mostrado os totais dos valores apresentados na 

lista, como total produtos, total preço compra, venda custo e etc. 

Ranking de Produtos 

O ranking de produtos permite analisar os produtos vendidos, o qual vende 

mais e demais informações sendo possível ainda, gerar gráfico dos dez itens mais 

vendidos e diversos relatórios. 

Para abrir este relatório clique no menu Gerencial e na opção Ranking de 

Produtos: 
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1. Data de/até: Intervalo de datas para a consulta; 

2. Filtro de busca: Permite pesquisar por uma das opções do plano de cantas 

desejado; plano de contas do produto desejado; 

3. Tipo de Produto: Definir o tipo de produto que deseja pesquisar, produto ou 

serviço; 

4. Atualizar: Para atualizar a lista de acordo com os parâmetros da consulta; 

5. Tipo de quebra: Escolha da quebra do relatório, informando como os dados 

serão agrupados e separados; 

6. Gráfico: Gera gráfico dos dez produtos mais vendidos no período informado; 

7. Ranking por Valor: Imprime o relatório dos produtos vendidos com seus 

respectivos valores de custo e de venda, desconto e acréscimo, ordenados pelo valor 

total da venda; 

8. Ranking por Qtde.: Imprime o relatório dos produtos vendidos com seus 

respectivos valores de custo e de venda, desconto e acréscimo, ordenados pela 

quantidade vendida; 

9. Lista Produto: Apresenta a lista de produtos referente à consulta; 

10. Totalizadores: Mostra os totais da consulta solicitada; 

11. Sair: Para sair desta tela; 
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12. Cabeçalho: Neste Relatório é apresentado o nome do Relatório, data e hora e 

emissão. 

13. Filtros de Pesquisa utilizados: neste campo é apresentado o filtros utilizados 

para a pesquisa; 

14. Gráfico Pizza: Apresenta um gráfico comparativo tipo pizza dos produtos 

com conforme a movimentação, as cores relacionadas com a legenda; 

15. Legenda: É apresentado em ordem decrescente dos produtos com maior 

movimentação segundo a pesquisa relacionada. 
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1. Cabeçalho: Neste Relatório é apresentado o nome do Relatório, data e hora e 

emissão. 

2. Filtros de Pesquisa utilizados: Neste campo é apresentado o filtros 

utilizados para a pesquisa; 

3. Código: Mostra o código do produto gerado pelo sistema Troll; 

4. Descrição: Apresenta a descrição do produto; 

5. Quantidade: Mostra a quantidade presente no sistema; 

6. Vl. Custos: Apresenta o valor do custo do produto; 

7. Vl. Vendas: Apresenta o valor de venda do produto; 

8. Tot. Desconto: Mostra o valor de desconto do produto; 

9. Tot. Acréscimo: Mostra o valor de acréscimo do produto; 
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10. Total Custo: Neste campo é multiplicado o valor do custo com a quantidade 

em estoque e apresenta o custo total; 

11. Total Venda: Já nesta opção realiza a multiplicação do valor de venda com a 

quantidade em estoque e mostra o valor total de venda; 

12. Lista de Produtos: Mostra a lista de produtos relacionados às informações 

inseridas na pesquisa; 

13. Totalizadores: Apresenta os totais de cada coluna relacionada a valores de 

alguma maneira; 

Curva ABC 

A curva ABC permite analisar os produtos A que tem uma movimentação de 

20%, porém a rentabilidade da empresa com este produto é de 70% . Os produtos B 

representam 30% do estoque, porém sua rentabilidade no lucro da empresa é de 20%. Já 

os produtos C tem uma grande quantidade de 50% no estoque, mas sua rentabilidade 

perante o lucro da empresa é de 10%. 

Esta função permite identificar os produtos perante esta curva ABC. Para isso 

acesse o menu Produtos e na opção Curva ABC. 

 

1. Tipo de Preço: Permite escolher o tipo de preço a ser utilizado como base de 

cálculo; 

2. Período: Para escolher o período que deseja exibir os resultados da curva; 
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3. Atualizar: Para atualizar as informações dos produtos referentes à pesquisa 

da curva ABC; 

4. Produtos: Apresenta as informações da curva ABC referentes aos produtos e 

suas classificações; 

5. Curva ABC: Mostra um acúmulo em percentual dos produtos como quantos 

por cento têm do A, B e C;   

6. Lista de Produtos: Apresenta lista dos produtos apresentando sua prioridade 

na curva BC 

7. Imprimir: Para realizar a impressão de relatório; 

8. Sair: Para fechar esta tela; 

Romaneios 

Para acessar o Romaneios é no menu Produtos e Romaneios: 

 

1. Campo de busca: Permite realizar pesquisa conforme a informação 

selecionada do cabeçalho; 

2. Lista de Romaneio: Mostra as listas de romaneio realizadas; 

3. Detalhes: Apresenta detalhes do romaneio selecionado; 

4. Totalizadores: Mostra os totalizadores referentes aos romaneios 

apresentados na lista; 

5. Sair: Para sair da tela; 
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Estoque Mínimo Ideal 

Nesta tela é possível visualizar os itens que possuem estoque mínimo e ideal, 

baseado nos filtros de departamento, grupo, linha, marca, entre outros, visando facilitar 

a identificação dos itens que devem ser comprados, assim como também é possível 

emitir relatório. 

 

1. Filtro de pesquisa: Filtro para realizar uma pesquisa mais direcionada; 

2. Filtrar: permite pesquisar todos os produtos com o estoque mínimo ideal 

registrado ou apenas os que estão abaixo do mínimo; 

3. Impressão: Com a impressão com referência ou peso líquido; 

4. Imprimir: Emitir o relatório de estoque mínimo e ideal, de acordo com os 

filtros da consulta; 

5. Lista de Produtos: Exibe a relação de produtos de acordo com os filtros da 

consulta; 

6. Totalizadores: Informa os totais referentes à consulta realizada; 

7. Sair: Para sair da tela; 

Preço de custo por Empresa 

Esta no menu Produtos: 
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1. Data de Consulta: Data que deseja realizar a consulta; 

2. Produtos: Situação do saldo dos produtos; 

3. Produto de/até: Relação do código de produtos inicial e final; 

4. Empresa de até: Código de empresa inicial e final que deseja realizar a 

pesquisa; 

5. Filtros: Permite buscar informações pelo plano de contas desejado; 

6. Imprimir: Imprime o relatório de preço de custo por empresa; 

7. Sair: Para sair da tela; 

Produtos X Fornecedores 

Para acessar este relatório acesse o menu Produtos, opções Produtos X 

Fornecedores e abrirá a seguinte tela; 

 

1. Campo de busca: Campo para definir a pesquisa; 
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2. Lista Produtos: Lista de produtos; 

3. Lista Fornecedores: Mostra o fornecedor referente ao produto selecionado; 

4. Imprimir: Imprime o relatório de Produtos por Fornecedor; 

5. Sair: Para sair da tela; 

Histórico Pedidos Compras 

É possível gerar relatórios referentes aos pedidos de compra. Nesta opção 

mostrará um histórico com os pedidos de compra conforme informações definidas pelo 

usuário. 

No menu Fornecedores e na opção Historio Pedidos Compras: 

 

1. Emissão de/até: Intervalo de datas para efetuar a consulta; 

2. Emissão/Previsão: Efetuar a consulta pelo filtro de data de emissão ou data 

de previsão; 

3. Filtros de pesquisa: Podem ser pesquisado por linha, marca, grupo ou 

departamento; 

4. Lista de Pedidos de Compra: Apresenta os pedidos resultantes da consulta; 

5. Totalizadores: Mostra os totais dos pedidos pesquisados; 

6. Imprimir: Imprime relatório de  Histórico de Pedidos de Compra; 

7. Sair: Fechar a tela; 
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Análise 

A análise permite visualizar a rentabilidade e as vendas do item. 

 

1. Produto: Mostra o código e descrição do produto; 

2. Movimento no ano de: Informar o ano que deseja visualizar a análise; 

3. Lista de movimento: Mostra a lista de movimentos realizados; 

4. Totais: Apresenta os totais do movimento selecionado; 

5. Rentabilidade (Histórico): Mostra um histórico da rentabilidade, referente 

ao valor médio, líquido e a rentabilidade em valor e percentual; 

 

6. Rentabilidade (Cadastro): Mostra a rentabilidade nos valores referente ao 

cadastro; 
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7. Nº dias sem saída: Mostra a quantidade de dias que estão sem vender; 

 

8. Sair: Para sair desta opção; 

Clientes/Vendas 

Com este relatório é possível visualizar os clientes que compraram este produto 

e as notas que constam por cliente. 

 

1. Produto: Mostra o código do produto e a descrição; 
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2. Campo de busca: Campo para realizar pesquisa, este pode ser alterado se 

desejar; 

3. Lista Cliente: Mostra a lista de clientes que realizaram a compra deste 

produto; 

4. Vendas: Nesta guia mostra as informações de venda; 

5. Saída por ano: Para mostrar o movimento por ano; 

6. Emissão de até: Mostra as vendas realizadas no intervalo de datas de 

emissão solicitadas; 

7. Detalhes Nota: Mostra os detalhes da nota selecionada; 

8. Lista Notas: Apresenta a lista de notas referentes ao cliente selecionado; 

9. Totalizadores: Mostra os totalizadores referentes às notas apresentadas na 

lista; 

10. Sair: Para sair desta tela; 

Movimentações de Produtos 

Permite realizar consulta das movimentações dos produtos, por exemplo, uma 

pesquisa das movimentações dos produtos no mês de dezembro, para analisar os 

produtos que mais venderam neste período. Ou para realizar uma programação dos 

produtos que deverão ser comprados no próximo mês. 
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1. Data de/até: Intervalo de datas para realizar a consulta; 

2. CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações): Para realizar uma pesquisa com um 

CFOP específico, como apenas as vendas, apenas as devoluções; 

3. Filtros: Permite realizar uma pesquisa pelos planos de conta departamento, 

grupo, linha e marca; 

4. Tipo: Tipo de operação a ser pesquisado; 

5. Calcular Totais: Indica se deverá ser calculado os totais para serem exibidos 

no rodapé da tela; 

6. Nota Venda: Exibe a tela com detalhes da nota de venda; 

7. Qtdes.: Imprime relatório com a movimentação dos produtos com as 

quantidades de entrada e saída; 

8. Preços: Imprime relatório com a movimentação dos produtos com o preço de 

custo e preço de venda, as quantidades de entrada e saída e o estoque do item; 

9. Lista de Produtos: A relação de todos os movimentos conforme solicitação 

da pesquisa; 

10. Valores entrada conforme tabela produtos: Informa os valores de entrada 

conforme a tabela dos produtos; 

11. Valores saídas conforme tabela produtos: Informa os valores de saída 

conforme a tabela dos produtos; 

12. Sair: Para sair da tela; 

Relatórios dos Produtos 

Para acessar estas opções de relatórios basta selecionar no menu Produtos e na 

opção Relatórios Produtos: 

 

Em todos os relatórios solicitados abrirá uma tela similar a esta para informar 

informações iniciais e finais da pesquisa, conforme a informação que deseja obter.  

Depois será impresso na tela o relatório com as informações solicitadas. 
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1. Relatórios Produtos: Estes relatórios mostram diversas informações 

relacionadas aos produtos em estoque; 

2. Produtos Vendidos: Estão diversos relatórios relacionados às vendas dos 

produtos; 

3. Produtos Vendidos por Dia: Permite visualizar os produtos vendidos em um 

determinado dia, conforme solicitado na pesquisa; 

A. Produtos Vendidos por Período: Apresenta os produtos que foram 

vendidos em um determinado período; 

B. Produtos Vendidos Fornecedor: Permite visualizar uma relação dos 

produtos vendidos por um determinado fornecedor; 

C. Produtos Vendidos por Período/ Fornecedor: Apresenta um relatório dos 

produtos vendidos em um determinado período separado por fornecedor; 

D. Produtos Vendidos por Período/ NCM: Apresenta o relatório de um 

determinado período separando os produtos por NCM; 

E. Produtos Vendidos por Período/ NCM Selecionados: Permite imprimir o 

relatório de um determinado período por NCM que foi selecionado; 

F. Produtos Vendidos por Período/ Nota: Apresenta um relatório dos 

produtos que foram vendidos em um determinado período separado por nota 

fiscal de venda; 

4. Entradas e Saídas de Produtos por Período: Permite visualizar uma 

relação de todas as entradas e saídas dos produtos vendidos em um determinado 

período; 

5. Relatório de Alterações de Preços: Apresenta a relação dos produtos 

juntamente com o valor anterior e atual, daqueles que sofreram alteração de preço em 

um determinado período selecionado;  
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6. Relatório Transferência Vendas: Apresenta um relatório das transferências 

de vendas relacionadas às transferências, mas é necessário informar  

7. Relatório Produtos Índices Técnicos: Escolhendo o código inicial e final 

apresenta o relatório dos produtos que pertencem a índice técnico. 
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Realizar cotação e Pedido 
 

Saber comprar é competir no mercado 

Ir as compras hoje é importante pesquisar, pois de um local para outro 

encontramos grandes diferenças de preços. O mesmo acontece com as empresas e seus 

fornecedores. É importante pesquisas preços e vantagens na compras.  

Fazer cotações de alguns fornecedores auxilia na economia no momento de 

realizar uma compra. É por isso que no sistema Troll temos a opção de cotações. 

Vejamos como realizar uma cotação. 

Cotação 

 Montar uma cotação de alguns produtos. 

 

O sistema permite realizar uma cotação dos produtos junto aos fornecedores 

antes de concluir a compra e montar o estoque.  

Para acessar a cotação basta ir ao módulo Retaguarda, menu Fornecedores e 

na opção Cotações. Será aberta a tela com as seguintes opções: 

Incluir Cotação 
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1. Nº cotação: Informar o número dessa cotação; 

2. Tipo Nota: Selecionar a forma de pagamento da cotação, se à vista ou a 

prazo; 

3. Status: A situação da cotação; 

4. Data Emissão: Mostra a data de emissão da cotação; 

5. Data Previsão: A data de previsão programada para a cotação; 

6. Transportadora: Informar a transportadora responsável em transportar a 

mercadoria da cotação; 

7. Observações: Informações adicionais referentes à cotação; 

8. Item da Cotação: Apresenta os itens incluídos nesta cotação; 

9. Incluir Item (f6): Permite incluir itens na cotação;  

10. Excluir Item (F8): Permite excluir um item incluso; 

11. Salvar (F5): Salva as alterações; 

12. Cancelar (F12):Cancela o cadastro da cotação; 

Pedido de Compra 

 Montar um pedido de compra, escolha um 

fornecedor cada em sua base de dados e também 

defina quais serão os produtos inseridos no pedido. 
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Após realizar a cotação das mercadorias é possível gerar pedidos de compra 

para o fornecedor. 

Para abrir o pedido de compra, ou carregar uma cotação acesse o módulo 

Retaguarda, depois Fornecedores e na opção Pedido de Compra, irá abrir a seguinte 

tela: 

 

1. Campo de Busca: Permite buscar um pedido específico. Este campo é 

possível mudar como será encontrado o pedido, basta dar dois cliques no cabeçalho que 

deseja pesquisar, Status, Emissão, Previsão, Valor e etc.; 

2. Filtro de busca: Filtros de busca, por emissão, previsão, pendentes, 

entregues ou todas; 

3. Pedidos: Lista de pedidos, ou conforme a pesquisa anterior; 

4. Incluir: Para incluir um novo Pedido de Compra; 

5. Alterar: Modificar alguma informação de um Pedido existente; 

6. Excluir: Para excluir um pedido de compra, mas este não deve ter dado a 

entrada da nota fiscal de compra; 

7. Produto: Mostra os produtos do pedido selecionado; 

8. Previsões Pagamento (Botão): Apresenta as previsões de pagamento do 

referido pedido. Também é possível realizar uma busca por data de emissão do pedido, 

data de previsão de vencimento ou todas; 
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9. Previsões de Pagamento: Mostra as previsões de pagamento do pedido 

selecionado; 

10. Carregar Cotação: Permite carregar uma cotação; 

11. Produtos Fornecedores: Mostra os produtos por fornecedor de acordo com o 

pedido; 

12. Imprimir Pedido: Para imprimir o pedido selecionado; 

13. Histórico dos Itens: Mostra uma tela que apresenta o histórico dos pedidos 

ou conforme a pesquisa desejada; 

14. Informações do pedido: Informações do pedido selecionado, com a 

quantidade de itens e demais informações; 

15. Sair: Para sair desta tela; 

Incluir pedido 

Para incluir um pedido, basta clicar no botão incluir: 

 

Depois abrirá a seguinte janela, para selecionar o fornecedor que será realizado 

o pedido de compra: 
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1. Filtro de busca: Para realizar uma busca por fornecedor; 

2. Lista de Fornecedores: Mostra os fornecedores cadastrados ou conforme a 

busca realizada; 

3. Incluir: Para incluir o cadastro de um novo fornecedor; 

4. Alterar: Alterar o cadastro de um fornecedor existente no sistema; 

5. Excluir: Excluir um cadastro de fornecedor. Mas só será possível excluir se 

não houver vínculo com outras operações; 

6. Imprimir: Imprime a lista de fornecedores listados nesta tela; 

7. Ficha: Imprime o cadastro do fornecedor selecionado; 

8. Compras efetuadas (F10): Mostra as compras realizadas do fornecedor que 

está selecionado; 

9. Fornecedores/compra:  

10. Selecionar: Permite realizar a seleção do fornecedor; 

11. Sair: Permite fechar esta tela. 

Após selecionar o fornecedor abrirá esta tela para cadastrar um pedido de 

compra, nota-se que já aparece o fornecedor selecionado da tela anterior: 
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1. Código: Código do fornecedor, ou para realizar a busca do fornecedor, para 

isso basta clicar no botão ; 

2. Fornecedor: Mostra as informações do fornecedor, nome, CNPJ (Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica); 

3. Nº Pedido: Para informar o número do pedido cadastrado; 

4. Data de Emissão: Informar à data que o pedido está sendo cadastrado; 

5. Valor Pedido: Digitar o valor do pedido, não pode ser diferente do valor total 

de produtos que está sendo incluído; 

6. Tipo da Nota: O tipo de pagamento que será realizado, informando se é a 

vista ou a prazo; 

7. Data Previsão: A data de previsão de entrega, ao lado mostra quantos dias 

faltam; 

8. Valor Entrada: Valor a ser pago da entrada; 

9. Status Pedido: Qual a situação do pedido se está pendente ou já foi entregue; 

10. Transportadora: Qual a transportadora responsável pelo transporte dos 

itens; 
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11. Desconto: Percentual de desconto do pedido; 

12. Item: Mostra os itens deste pedido; 

13. Incluir: Para incluir o item; 

14. Alterar: Alterar alguma informação do item; 

15. Excluir: Excluir o item do pedido; 

16. Duplicatas: Mostra as duplicatas cadastradas para este pedido de compra; 

17. Previsão de Pagamentos: Para informar a previsão de pagamento; 

18. Condições: Condições de pagamento, como no exemplo, a cada 30, 60 e 90 

dias; 

19. Limpa Cond.: Para limpar as condições de pagamento; 

20. Confirma: Confirmar a condição que foi informada; 

21. Incluir Duplicata: Para incluir uma nova duplicata para este pedido; 

22. Alterar Duplicata: Altera uma duplicada; 

23. Excluir Duplicata: Excluir uma duplicata; 

24. Salvar (F5): Salvar o pedido; 

25. Sair: Sai desta tela; 

 Mostrar também como carregar uma cotação. 

 


