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1. OBJETIVO:
1.1. Este documento tem por objetivo orientar o lançamento de nota fiscal vinculado a ordem de compra

no sistema Tasy, a fim de subsidiar qualquer tipo de erros nos lançamentos das notas fiscais.
2. MATERIAL NECESSÁRIO:

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

3.1 Analista de Estoque e Coordenador de Operações em toda Unidades
4. RESPONSABILIDADES

4.1 Cabe ao Analista de Estoque e Patrimônio e ao Coordenador de Operações lançar corretamente as
notas fiscais sem interferir os demais setores. Ex: Contabilidade, Suprimentos e Financeiro);
4.2 Quanto à equipe de Suprimentos, para os Analistas fica a responsabilidade de ajustar as ordens de
compra conforme a nota fiscal.
5. INFORMAÇÕES GERAIS

- Principais pontos relevantes desta política:
5.1 Identificar a ordem de compra referente a nota fiscal;
5.2 Entender como lançar nota fiscal corretamente.

6. PROCEDIMENTOS – ENCONTRAR A ORDEM DE COMPRA
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a) Acessar o sistema Tasy utilizando login e senha;

b)

No perfil analista de estoque, no campo “pesquisar” escrever: Ordem de compra
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c) A nota fiscal refere-se a Mat/Med clicar na “ordem de compra”.

Observação:
•
•

É necessário buscar o número da ordem de compra para lançar a nota fiscal. E analisar se a ordem de
compra está de acordo com a nota fiscal;
Caso a ordem de compra não estiver de acordo com a nota fiscal, solicite ao comprador da unidade o ajuste
da OC de acordo com a nota, para fazer o lançamento correto.
d) Clicar botão direto e apertar “visualizar/ocultar filtros”, ou apertar F11.
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e) Inserir o número da ordem no local indicado e apertar F5.

Observação:
•

Caso não saiba o número da OC, é necessário deixar os campos em branco e aperte “ente” ou “F5”.
f)

Procurar a OC referente a nota fiscal para o lançamento.
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Observação:
•

Para identificar mais rápido a OC, clica em “fornecedor” para organizar de forma unificada;

•
•

Após encontrar a OC, clicar em “itens”, e verificar se os itens e o valor estão de acordo com a nota fiscal;
Caso os itens e/ou o valor estiverem divergentes com a nota fiscal, entra em contato com o comprador
para ajustar a OC corretamente.

g) Os itens e o valores estiverem de acordo, verificar se está liberada para o lançamento da nota fiscal.

Observação:
•
•
•

Caso não esteja liberada, acionar o comprador da unidade para liberar;
Caso esteja liberada, anotar o número da OC para lançamento.
Só é permitido lançar a nota fiscal, quando da OC estiver liberada e os itens e os valores estiverem iguais
com a nota fiscal.

5

LANÇAMENTO DA NOTA FISCAL
a) No perfil analista de estoque, no campo “pesquisar” escrever: Nota Fiscal.

b) Clicar no campo analista de estoque – nota fiscal
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c) A opção para lançar a nota fiscal: “entrada” e em seguida clicar em “ok”.

d) Clicar botão direito do mouse e em seguida clicar em “gerar nota pela ordem de compra”
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OBSERVAÇÃO:
- Não é permitido a entrada de nota fiscal de Mat/Med ou produtos sem a OC vinculada.
- Caso não tenha OC, entrar em contato com o comprador da unidade para solucionar a situação.
e) Inserir as informações da nota fiscal no campo em aberto: Nº da OC, Nº da Nota fiscal, Nº de Serie, Data de
emissão da Nota Fiscal, Operação e Natureza. Essas são as informações necessárias, em seguida aperta em
“ok”.

Observação:
•
•

Atentar se aparece o nome do fornecedor correspondente.
Não é permitido lançar nota fiscal de serviço, vinculada a ordem de compra de produtos.
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f)

Clicar em “detalhe”, para verificar se o Mat/Med está no local de estoque correto.

g) Em “lote fornecedor”, em seguida clicar em “Novo” para inserir as informações pertinentes do material

selecionado.
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Observação:
•
•

Preencher as informações necessárias do produto;
É obrigatório colocar essas informações em todos os itens.

h) Em “Vencimentos”, em seguida clicar em “detalhes” para inserir as informações pertinentes do vencimento

da nota fiscal.

Observação:
•
•
•
•

Caso o boleto estiver vencido, ou liquidado inserir sete dias após a data do lançamento da nota;
Caso tenha boleto, inserir o vencimento que consta no boleto;
Caso não tenha boleto, e foi pagamento à vista (adiantamento), inserir sete dias após a data de lançamento
da nota;
Preencher as informações necessárias do vencimento e clique em salvar.
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i)

Inserir em formato PDF a nota fiscal em “Anexos”. Após inserir, salvar e clicar no botão direito do mouse e
clicar “Calcular nota fiscal”.

Observação:
•

Após calcular a nota fiscal, só será calculada se o “cadeado” aparecer. Caso não apareça o cadeado, irá
constar algum erro e é necessário ajustar para conseguir calcular a nota fiscal.
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