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Objetivo: Saiba como proceder realizar a conferência de uma contagem feita em retaguarda. Lembrando que a 
confirmação do mesmo só poderá ser feita no aplicativo de PDV.

Guia Prático

Como conferir inventário em retaguarda?

Requisitos:
-Estar em Retaguarda;

Acessar:
<Cadastro Geral> e

<Cadastro de Inventário>;
Apartir:

6.8.1900

1.  Em Retaguarda, clique em <Cadastro Geral> e 
em seguida <Cadastro de Inventário>.

2.Logo após clique em <Bipagem Retaguarda>.

3.   Depois , clique em <Adicionar Bipagem>.
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4.  Você deverá iniciar a bipagem dos produtos. 
Escolha a loja para qual se destina a contagem e informe 
uma descrição para bipagem. Logo após clique em 
<Incluir bipagem>.

5.  Comece a bipar os produtos. Para isso você 
pode utilizar um leitor de códigos de barras, ou 
informar manualmente as referências, podendo 
ainda utilizar a tecla F2 para pesquisa de produtos.

6.  Após clique em <Confirmar Bipagem>.

        Se você não confirmar a bipagem, a mesma  
ficará com o status “edição”.

        Em caso de dúvidas com o processo de 
contagem em retaguarda, acesse o guia “Como 
fazer contagem em retaguarda?”, n°308.
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7.  Ao confirmar a bipagem o sistema retornará para 
tela de pesquisa de inventário. Para gerar o conferência, 
clique novamente em <Bipagem Retaguarda>.

8.  Utilize os filtros da parte superior para pesquisar 
a bipagem, após selecione a contagem desejada e 
clique em <Conferir Bipagem>.

9.  Informe a loja e o tipo de conferência, que 
pode ser inventário total ou específico. Após clique em 
<Confirmar>.
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Muito Bem! Agora você sabe como gerar a conferência do inventário em retaguarda. Boas Vendas!

10.  O sistema realizará a conferência mostrando o 
comparativo em tela. O Cigam Lojas e Franquias  gerará 
também três relatórios para auxiliar na visualização 
das informações, são eles: relatórios de faltas, sobras 
e auditoria. Para gera-los, basta clicar em seu botão 
respectivo. 

        A disposição das informações na tela e a 
comparação do estoque atual com o estoque 
do inventário e feita da mesma forma que no 
aplicativo de PDV.  Em caso de dúvidas com a 
interpretação daos dados geradas consulte os 
seguintes materiais:
- Como gerar relatórios de sobras e faltas no 
inventário? - n° 96;
- Como gerar relatório de auditoria no cadastro 
de inventário? - n° 27. 


