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1 Bem-vindo

 Manual do Market Coletor 

Visão geral do Market Coletor

O que há de novo?

Respostas às perguntas frequentes

Versão 1

28/10/2015, 08:56

Versão online deste manual em www.help.market.com.br
(necessário autenticação)

2 Visão Geral
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1. Separação:  Informar os itens que estão sendo embarcados na carga de uma
requisição;

2. Conferência Cega:  Conferir se as mercadorias que chegaram fisicamente ao
estabelecimento, estão de acordo com o registro da entrada cadastrado no
Market Gestor;

3. Transferência:  Cadastrar pelo Market Coletor os itens que irão para
transferência, requisição ou saída previamente lançada no Market Gestor e
liberada para o Market Coletor;

4. Conferência Transf.:  Semelhante ao recurso Conferência Cega, porem
utilizado para conferir as transferências feitas de uma loja para outra;

5. Mata Burro:  Consulta informações sobre o produto a partir do código de
barras;

6. Auditoria:  Realizar contagem do estoque;

7. Relatórios:  Verificar transferências criadas a partir de requisições;

8. Consultas Gerência:  Visualizar requisições e sua situação de embarque;

9. Setar EAN padrão CD:  Definir um código de barras como o padrão do
depósito. 
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3 Separação

Uma  boa  maneira  de  conferir  o  produtos  embarcados  na  requisição  é  pelo  sistema
Market Coletor através do recurso "Separação".

Iniciando o processo de embarque

Pressione o botão  na  tela  inicial  do  Market  Coletor
para visualizar as requisições com itens pendentes a embarcar, conforme a imagem
abaixo:

Campos da consulta:
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Req.: Número da requisição

Data: Data de inclusão da requisição

LJ: Loja destino da transferência

A SEP: Número de produtos restantes a embarcar

Selecione a requisição que será embarcada e pressione o botão .

Carregamento referente a transferência

Neste ponto indicaremos o carregamento(transferência) na  qual será  transportada
a requisição. 

Para inserir uma nova carga pressione o botão  e informe sua senha.

Após  selecionar a  carga  pressione  o  botão   para  iniciar  o  processo  de
embarque dos produtos.

Conferindo os produtos

Neste ponto será informado os produtos embarcados na requisição.
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Informe  o  código  de  barras  e  a  quantidade  embarcada  na  parte  superior  da  tela
conforme indicado na imagem abaixo:

Nota:  Quando  o  código  de  barras  ser  formado  por  14  dígitos,  a  quantidade
informada  será  referente  ao  número  de  caixas,  caso  contrário  será  referente  a
unidades.

Remover produto

Para  cancelar  a  conferência  de  algum  produto,  informe  o  código  de  barras  do
mesmo e digite a quantidade "0". O produto voltará para a lista de itens pendentes
a conferir.

Visualizando itens pendentes a conferir pelo Market Coletor

Para visualizar os produtos  pendentes  de  embarque  pelo  Market  Coletor basta
clicar na página "Itens pendentes". 
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Campos da consulta:

Produto: Nome do produto

QTDE: Quantidade unitária a restante ser embarcada

QF: Quantidade fracionada

CX: Quantidade de caixas restante a ser embarcada

Finalizando requisição mesmo sobrando itens a serem conferidos

Fazendo  isto  a  requisição  sairá  do  status  de  "Pendente  de  embarque"  mesmo
não estando totalmente embarcada.

Esta operação é feita pelo recurso  disponível na
tela inicial do Market Coletor. 

Selecione a requisição e pressione o botão .

Para  maiores  detalhes  deste  recurso  consulte  a  documentação  do  mesmo
clicando aqui .25
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4 Conferência Cega

Uma  maneira  prática  e  segura  de  realizar a  conferência  cega  é  utilizando  o  sistema
Market Coletor. Esta opção está presente em seu menu principal:

Como realizar a conferência cega?

1º - No menu principal clique em .

2º  -  A  primeira  tela  a  aparecer  será  a  consulta  das  cargas  pendentes  para  a
conferência cega.
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Consulte e de dois cliques ou Enter na carga que vai ser conferida.

Nota: Quando o registro da carga estiver em vermelho , significa que alguns itens da
carga estão com divergências entre a  nota  fiscal e  a  quantidade  real,  sendo  assim,
alguns itens foram separados  para  uma  recontagem.  Dê  prioridade  a  contagem  das
cargas nesta situação.

3º  -A  seguir  temos  a  tela  no  Market  Coletor  na  qual  vamos  trabalhar  durante  a
conferência cega.

Nesta tela temos algumas informações importantes:

No canto superior esquerdo temos o código da carga que estamos trabalhando.
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Abaixo temos os itens já conferidos. 

Abaixo temos também uma consulta com os itens que estão descritos nas notas
fiscais.

4º - Passe o scanner no código de barras do produto e informe a quantidade.

Clique em .

Algumas particularidades na hora de manipular um item da conferência

Caso o  código  de  barra  do  informado  não  for da  caixa,  utilize  a  opção  F7 para
cadastrar o seu código da caixa, caso ainda não esteja.

Quando  informado  um  produto  já  conferido,  será  solicitado  uma  ação  para
executar,  poderá  ser  adicionado  a  quantidade  informada  a  quantidade  já
existente no item, ou então definir que a quantidade informada irá sobrescrever a
anterior.



12 Ajuda do Market Coletor

© 2015 Market Automações Ltda.Versão de 28/10/2015, 08:56

Caso o código de barras informado seja de  uma  caixa,  informe  a  quantidade  em
caixa. No entando, se for informado o código da unidade informe a quantidade em
unidades.

Para remover um item da conferência informe "0"(zero) no campo "Quantidade". 

O Market Coletor lhe fará uma pergunta para confirmar o processo. Clique em "Sim",
que o Market Coletor estará pronto para continuar novamente com a conferência.

É possível restringir a  digitação  dos  produtos  na  conferência  cega  somente  aos
que  existem na  nota  fiscal  de  entrada.  Para  isso,  marque  a  opção  "Bloquear
produtos  que  não  estejam  na  nota  fiscal",  em Sistema  -> Parâmetros  ->
Gerais  -> 2 -  Estoque  -> 9 -  Entradas  ->  Confirmação,  grupo  Conferência
Cega.

5º - Ao sair da conferência o Market Coletor lhe fará a seguinte pergunta:
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  Somente quando todos os itens já tiverem sido conferidos clique em "Sim", para que a
carga esteja liberada para a confirmação de suas entradas.

5 Transferência

Uma maneira prática de informar os produtos que irão para transferência, requisição ou saída é
utilizando o sistema Market Coletor. Esta opção está presente em seu menu principal:

Criando uma transferência, requisição ou saída que possa ser adicionado os itens pelo Market
Coletor.

Este recurso permite ser cadastrado os itens pelo Market Coletor somente de um registro já
existente, ou seja, primeiramente deverá ser cadastrado uma transferência, requisição ou saída
pelo Gestor e libera-la para o Market Coletor. A forma de como criar este registro é idêntica para
os 3 tipos de movimentações, mudando apenas o menu acessado para gerar o item desejado,
segue abaixo os caminhos disponíveis para cada recurso:

Transferência: Estoque -> Transferências de Mercadorias -> Manutenção
Requisição: Estoque -> Transferências de Mercadorias -> Requisição de Mercadorias ->
Manutenção
Saída: Estoque -> Movimentações Internas -> Manutenção

No caso das saídas apenas algumas movimentações podem ser criadas para o Market Coletor,
são elas:

Número Descrição
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7 USO INTERNO P/ PRODUCAO-SALDO TROCA (EX.: PADARIA)

8 USO INTERNO P/ PRODUCAO-SALDO LOJA (EX.: PADARIA)

9 USO E CONSUMO INTERNO SALDO DA LOJA(LIMP./CONSER.)

15 QUEBRAS POR PERDAS / ROUBOS OU DETERIORAÇÃO

16 VENDAS POR NOTA FISCAL

17 OUTRAS SAÍDAS DE MERCADORIAS C/B

76 SUPRIMENTO LOJA (EX.: BOBINA, ETIQUETA)

Ao abrir o cadastro do item selecionado, o procedimento será o mesmo para qualquer das
opções selecionadas, conforme indicado na imagem abaixo marque a opção "Liberado para
Coletor" e pressione "Gravar p/ Coletor", eventualmente informe qualquer outra informação
requisitada pela tela.

Como adicionar os produtos pelo Market Coletor?

1º - No menu principal clique em .

2º - A primeira tela a aparecer será a consulta das cargas pendentes para a conferência cega.
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Legenda da coluna "Tipo"
Req. - Registro proveniente de uma requisição (Estoque -> Transferências de Mercadorias ->
Requisição de Mercadorias -> Manutenção).
Saída - Registro proveniente de uma saída (Estoque -> Movimentações Internas -> Manutenção).
Transf. - Registro proveniente de uma transferência (Estoque -> Transferências de Mercadorias ->
Manutenção). No caso de transferências, somente será possível adicionar itens caso a opção
"Liberado para coletor" tiver sido selecionada no momento da criação do registro no Gestor.
(Detalhes)

Basta selecionar o registro desejado dando dois cliques ou pressionando "Enter", será aberta a
tela para informar os produtos, o funcionamento da mesma é idêntico a conferência cega, clique
aqui para visualizar o help de como funciona a adição de produtos ;10

http://www.help.market.com.br/gestor/index.html?tcadastrorequisicaomanualform.htm
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6 Conferência Transferência

Uma maneira prática  e  segura  de  realizar a  conferência  da  transferência  que  chegou
em sua loja é utilizando  o  sistema  Market  Coletor.  Esta  opção  está  presente  em seu
menu principal:

1º - Clique no botão "Conferência Trans.".

2º  -  Na  tela  que  abrirá  será  possível  visualizar  as  transferência  liberadas  para
confirmação com a loja destino que foi feito login no sistema.

Consulte e de dois cliques ou Enter na carga que vai ser conferida.
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3º  -  A  seguir  temos  a  tela  no  Market  Coletor  na  qual  vamos  trabalhar  durante  a
conferência  da  transferência,  o  funcionamento  da  mesma  é  idêntico  a  conferência
cega, clique aqui para visualizar o help de como funciona a adição de produtos ;

4º -  Quando terminar a conferência, ao fechar a tela será solicitado para  confirmar a
transferência,  caso  não  haja  nenhuma  divergência  a  mesma  será  confirmada
automaticamente dando entrada no saldo.

5º - Caso ocorra divergência será mostrado a seguinte advertência:

No  Gestor  é  possivel  visualizar  as  divergências  ocorridas  pelo  menu  "Estoque  ->
Transferências  de  Mercadorias  ->  Consulta  de  Transferências  não
Confirmadas", porem a correção das mesma deve ser feitas  manualmente,  pois  será

10
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necessário a emissão de uma nova nota fiscal. 

Quando  um item haver  mais  do  que  solicitado,  será  necessário  pedir  para  a  loja
origem emitir uma  transferência  para  completar  fiscalmente  esta  diferença,  mesmo
que depois seja devolvido a quantidade excedente, que por sua vez também terá que
ter sua transferência.

Quando  houver  menos  do  que  solicitado,  será  necessário  emitir  uma  nova
transferência para devolver fiscalmente a quantidade que não veio.

7 Mata Burro

Para consultar dados  do  produto  através  de  seu código  de  barra,  no  menu principal,

utilize a opção .
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Informando a loja e o código de barra do produto, tenha acesso a informações como o
nome,  setor e  o  saldo  do  produto.  É  informado  também o  preço  atual  da  frente  de

caixa . 

Também é  possível marcar o  código  de  barra  como  padrão  no  cadastro  do  produto,

marcando a opção  e gravando a alteração.

Aba Medidas

Também pode ser definido as dimensões de unidade, display e caixa do cadastro do
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produto,  clicando  na  dimensão  que  deseja  medir,  informando  os  os  valores  e
gravando a alteração. 

Aba Mínimo

Encontramos  nesta  aba  campos  que  definirão  o  mínimo  do  produto.  Isto  é
equivalente ao menu Estoque -> Produto -> Saldo mínimo -> Saldo mínimo no
Gestor.

8 Auditoria

Uma  boa  maneira  de  realizar  a  contagem do  estoque  é  utilizando  o  sistema  Market

Coletor, acessando a opção .

1º - Primeiramente será configurado um local para salvar os arquivos gerados a partir do Market
Coletor. Acesse o sistema Gestor e vá aos parâmetros gerais (Sistema -> Parâmetros -> Gerais),
navegue pelo sub-item "11 - Sistema -> 9 - Coletor" e configure o parâmetro "Pasta Auditoria
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Inventário".

Obs.: Quando haver mais de uma loja cadastrada no sistema, o sistema trabalhará com uma
subpasta denominada "LJXX", onde "XX" será o número da loja.

2º - Clique no botão "Auditoria" do Market Coletor.
3º - Na tela que abrirá deverá ser escaneado o código de barras e ser informado a
quantidade do item.
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1 - Local onde deve ser informado o código de barras;
2 - Quantidade contada do produtos;
3 - Nome do produto referente ao código de barras, caso o
campo fique em vazio, significa que o mesmo não está
cadastrado no gestor, é possível lançar a contagem deste
item, porém o mesmo deverá ser cadastrado no Gestor
posteriormente;
4 - Códigos de barras que foram contados;
5 - Quantidade em cada contagem.

Quando um código de barras for escaneado várias vezes, o sistema irá somar todas as
quantidades informadas;
 Caso ocorra digitação errada, para voltar o saldo contado deverá ser lançado um novo registro do
código de barras com a quantidade negativa;
Você pode fechar a tela e o sistema sem finalizar a contagem, quando abri-la novamente os itens
contados estarão lá, desde que esteja utilizando o mesmo usuário e loja de anteriormente.

4º - Quando terminar a contagem pressione no botão . A tela será fechada e será
gerado um arquivo texto na pasta configurada nos parâmetro com o nome "Audit_Data_Hora.txt".
Onde os textos Data e Hora serão o do momento da finalização da contagem.

5º - Por fim deverá ser importado para o Gestor a contagem do Market Coletor pelo menu "Estoque -
> Inventário/auditoria -> Arquivos coletor -> Importação de arquivos do coletor"

9 Relatórios

Para visualizar de forma rápida as transferência geradas a  partir de  requisições  clique

no botão  na tela principal.

http://www.help.market.com.br/gestor/index.html?timportararquivocoletorform.htm
http://www.help.market.com.br/gestor/index.html?timportararquivocoletorform.htm
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Será aberta a tela exibida abaixo, onde será  possível configurar algumas  opções  para
geração do relatório:

1  -  Período:  Serão  listadas  somente  as  transferências  criadas  a  partir  de
requisições com data de inclusão dentro do período informado.

2 - Outros: Opções para trazer registros em específicos, são elas:

No. da carga: Filtrar pela código da carga (Transferência);

Loja: Exibir apenas os registros onde a loja destino da transferência for o
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especificado neste campo;

Saída: Filtrar pelo código da requisição que gerou a transferência.

3 - Tipo de listagem: Agrupamentos no relatório, são eles:

Carga: Relatório menor, será mostrado apenas as cargas e produtos.

Saída: Relatório mais extenso, será mostrado a saídas, cargas e produtos.

4 - Onde imprimir:

Pressionando  o  botão  "Imprimir"  o  relatório  será  enviado  diretamente
para a impressora padrão do windows;

Pressionando o botão "Pré-visualizar" será mostrado na tela o relatório.



25Consulta Gerência

© 2015 Market Automações Ltda. Versão de 28/10/2015, 08:56

10 Consulta Gerência

Para  visualizar  as  requisições  feitas  no  sistema  clique  no  botão

 na tela principal.

   

Opções de filtros 

: Será exibido apenas as requisições com esta data de inclusão;

: Loja destino da requisição, deixando em branco ou "0" será exibido de todas
as lojas;

:  Com esta  opção  desmarcada  será  listado  apenas  as  requisições  que  não
estão embarcadas por completo.

: Aplicar a consulta.

Colunas da grade
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SAIDA: Código da requisição;

LJ: Loja destino da requisição;

A  SEP:  Número  de  itens  restantes  para  separar,  ou  seja,  itens  onde  a  quantidade
faturada for maior que a embarcada.;

SEP:  Número  de  itens  separados  corretamente,  ou  seja,  itens  onde  a  quantidade
faturada for igual a embarcada;

N.SET.: Quantidade de produtos sem setor de depósito;

STAT.: Mostrará "OK" quando a requisição estiver corretamente embarcada.

Recursos da tela

Todos os itens do pedido: Visualizar todos os produtos do registro selecionado;

A Separar: Visualizar somente os produtos pendentes de separação;

Separados: Visualizar somente os produtos já separados;

Não setorizados: Visualizar somente os produtos sem setor;

Consulta  corredores:  Visualizar  os  corredores(setores)  onde  se  encontram  os
produtos pendentes de separação;

Finalizar requisição:  Finaliza  a  requisição  removendo-a  do  status  de  "A  separar",
para isto é alterado a requisição modificando o valor do campo "Qt.Faturado" para a
quantidade embarcada.

Nota:  Para  os  3  primeiros  campos  descritos  acima  (Botões  há  esquerda),  pode-se

utilizar  o  filtro   localizado  na  parte  inferior  da  tela.  Assim  será  exibido
apenas os produtos do setor especificado.
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11 Setar EAN padrão CD

Podemos  definir  os  código  de  barras  padrões  do  depósito  pelo  Market  Coletor

acessando a opção .

  

Será aberta a tela exibida abaixo:

1 -  Código de barras: Informe  o  código  de  barras  que  deverá  ser definido  como
padrão do depósito. O mesmo já deverá estar cadastrado no sistema Gestor;

2 - Aplicar: Gravar definição de código de barras padrão do depósito.

12 Perguntas frequentes

Em desenvolvimento.

13 O que há de novo

Este tópico lista todas as alterações efetuadas nas versões do Market Gestor.

Esta  página  está  organizada  de  modo  que  as  versões  mais  novas  fiquem  sempre
acima. 
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Legenda

Atualizado em 05/12/2014
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