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1. OBJETIVO:
1.1. Este documento tem por objetivo orientar o colaborador responsável em lançar um empréstimo tipo

entrada e/ou saída corretamente.
2. MATERIAL NECESSÁRIO:

2.1 Sistema Operacional Padrão da empresa – Tasy
3. APLICAÇÃO:

3.1 Analista de Estoque e Patrimônio e/ou Aux. de Farmácia
4. RESPONSABILIDADES

4.1 Cabe ao Analista de Estoque e Patrimônio ou quem ele designar esta atividade, todo e qualquer

recebimento ou devolução de mercadoria por empréstimo é necessário registrar no sistema.
4.2 Cabe ao Analista de Estoque entrar em contato com os fornecedores (hospitais, clínicas e etc.), para a
negociação do empréstimo: Entrada/Saída.
4.3 Cabe ao Analista de Estoque o planejamento em solicitar a quantidade suficiente para suprir a demanda
da farmácia e pagamento dos empréstimos.
4.2 Quanto à equipe de Suprimentos, para o analista de estoque fica a responsabilidade de acompanhar a
atividade se foi desempenhada corretamente.
5. INFORMAÇÕES GERAIS

5.1 Esta atividade é obrigatória. Pois envolve o setor de suprimentos e contabilidade;
5.2 As devoluções e cobranças dos empréstimos do tipo Entrada/Saída, devem ser efetuadas mensalmente.

6. PROCEDIMENTOS
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1. PLANEJAMENTO DO EMPRÉSTIMO
•

Só é permitido executar o empréstimo: ENTRADA/SÁIDA, quando a criticidade do produto, e verificar junto
com o comprador, a rastreabilidade do material. Lembrando que, é necessário o planejamento adequado
desde a solicitação de compra até o pagamento da ordem de compra, com intuito de diminuir a quantidade
de empréstimos gerada no sistema.
a) Acessar o sistema Tasy utilizando login e senha;

b)

No perfil analista de estoque, clicar em “administração de estoque”
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c) Clicar em “Empréstimo”

d) Clicar em “Novo”.
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e) Preencher as informações necessárias como: Local estoque, tipo de empréstimo, Pessoa Jurídica e
observação. E por fim, clique em “Salvar”.

Observação:
•
•

CASO SEJA RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO: TIPO – ENTRADA
CASO SEJA SAÍDA DE EMPRÉSTIMO: TIPO – SAÍDA
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f)

Clicar no botão direito do mouse para inserir as informações dos itens do empréstimo. Empréstimo –
ENTRADA: Clicar em “Empréstimo por lote (Entrada)”. Empréstimo – Saída: “Empréstimo por código de
barras (Saída)”.

ENTRADA

SAÍDA

Observação:
•
•

EMPRÉSTIMO ENTRADA: PREENCHER AS INFORMAÇÕES DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, QUANTIDADE,
SELECIONAR O MATERIAL E MARCA. DEPOIS CLICAR EM OK.
EMPRÉSTIMO SAÍDA: BIPE O SEQUENCIAL DO MATERIAL QUE SAIRÁ DA UNIDADE E COLOCAR A
QUANTIDADE. GERALMENTE O SEQUENCIAL COMEÇA COM: “0000” EM SEGUIDA CLIQUE EM GERAR.
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g) Após inserir os itens do empréstimo. Clica no botão direto e aperta: liberar empréstimo.

Observação:
•

Empréstimo entrada e saída, tem o mesmo procedimento para liberar o empréstimo.
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- RELATÓRIO DE CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS ENTRADA/SAÍDA

a) No perfil “Analista de estoque”, clicar com o mouse em “funções” e em seguida “Relatórios”.
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b) Inserir no campo, o código “1169” referente ao relatório de empréstimos. Clicar em cima do nome do
relatório, no botão direito do mouse: Montagem Parâmetros.
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c) Preencher as informações com base no objetivo estimulado. Clicar no botão direito do mouse em
"OK” e em seguida em “visualizar”.

Observação
•
•

O relatório tem por finalidade em visualizar os empréstimos: Abertos, baixados, ambos ou inativo;
O relatório visualiza empréstimos tipo: Entrada/Saída ou Ambos.
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