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Este livro se propõe a demonstrar como o Dynamics AX suporta a gestão da cadeia de
suprimento nos empreendimentos de manufatura e distribuição. Tem como alvo principal os
profissionais da área de suprimento que precisam conhecer o AX. Apresenta uma visão geral
dos processos de negócio e capacidades, mostrando numa sequencia de topicos que se
complementam.Trata-se de um guia básico que representa uma versão resumida do livro
completo denominado "Gerenciamento da Cadeia de Suprimento Utilizando Microsoft
Dynamics AX: Versão 2016".Este guia básico cobre os tópicos que se aplicam tanto a
manufatura como distribuição, mas trata alguns de maneira menos aprofundada devido
limitações quanto à extensão do livro. Todos os tópicos serão abordados plenamente no livro
completo.Este livro é integrante da série de Guias Basicos para Dynamics AX para negócios de
Manufatura e Distribuição. Cada guia básico cobre as capacidades críticas e processos de
negócios de uma das principais áreas de forma a permitir um aprendizado introdutório geral do
AX.O conteúdo do livro aborda as duas principais opções disponíveis do AX, que são aqui
denominadas "Dynamics AX 2012 R3" e "Dynamics 365 para Produção". Esta última citada
anteriormente como "novo Dynamics AX". As duas opções oferecem praticamente as mesmas
funcionalidades para a gestão da cadeia de suprimento, com pequenas diferenças, de forma
que o conteúdo pode ser aplicado a ambas opções.
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parte desta publicação pode ser reproduzida, armazenada eletronicamente ou transmitida, em
qualquer formato ou por qualquer meio, eletrônico, mecânico, fotocópia, gravação ou outra
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FoxTablet - www.foxtablet.com.brPrefácioO objetivo deste livro é apresentar a maneira como o
Microsoft Dynamics AX é organizado para atender as necessidades dos processos de negócio
do Gerenciamento da Cadeia de Suprimento em empreendimentos de manufatura e
distribuição. Apresenta uma visão geral das funções mais importantes para cada processo de
negócio, organizando tópicos de forma a se complementarem. O público alvo é formado pelos
profissionais do segmento de Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos que necessitam de
uma introdução ao sistema AX.Como um Guia Básico, representa uma versão resumida do livro
completo para “Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos utilizando Microsoft Dynamics AX:
Edição 2016”. Aborda tópicos que se aplicam tanto aos empreendimentos de manufatura com
distribuição mas passa mais superficialmente por tópicos de manufatura devido restrições
quanto ao tamanho do livro. Todos os tópicos de manufatura são abordados de forma plena na
versão do livro completo. Também são abordados na edição mais recente denominada
“Planejamento Mestre de Manufatura utilizando Microsoft Dynamics 365 para Produção: Edição
2017”.O conteúdo deste livro cobre as duas principais versões atualmente disponíveis do AX,
denominadas “Dynamics AX 2012 R3” e a “Dynamics 365 para Produção”. Esta última foi
anteriormente citada como “novo Dynamics AX”. As duas opções oferecem praticamente as
mesmas funcionalidades para a gestão da cadeia de suprimento, com pequenas diferenças, de
forma que o conteúdo do livro pode ser aplicado a ambas. O livro identifica essas diferenças



como variações na experiência do usuário e nas capacidades dos espaços de trabalho. Apesar
dessas pequenas diferenças e mudanças de visual, ambas versões compartilham os mesmos
modelos conceituais e processos de negócio.Quatro livros anteriores abordaram de forma
similar o uso do AX para cadeia de suprimento envolvendo negócios de manufatura e
distribuição. Cada livro cobrindo uma versão do software, que poderiam ser tratadas como
edições diferentes. Os três primeiros foram denominados como Gerenciando Sua Cadeia de
Suprimento, sendo a Edição 2004 (para AX 3.0), a Edição 2007 (para AX4.0) e a Edição 2009
(para o AX2009). O quarto livro, a Edição 2012 (para AX2012) foi denominado de forma
ligeiramente distinta para identificar a abordagem do Gerenciamento da Cadeia de Suprimento
em Manufatura Discreta. Além disso outras três edições abordaram tópicos de Gerenciamento
da Cadeia de Suprimento para indústrias de processo, sendo o último denominado Manufatura
de Processo utilizando Microsoft Dynamics AX: Edição 2016”.A presente versão traduzida foi
viabilizada por Hélio Albertini, que desenvolveu a tradução. Quando Hélio sugeriu a versão em
Português, aceitei sua proposta tendo em vista meu interesse de longa data e conexões
pessoais com o Brasil; um de meus tios trabalharam no Brasil por várias décadas e adotaram
crianças que agora são meus primos. E os brasileiros sempre me acolhem calorosamente em
minhas visitas.Muitas pessoas apresentaram importantes contribuições ao conteúdo deste livro.
Incluindo colaboradores da Microsoft envolvidos no desenvolvimento das capacidades do
aplicativo e respectiva documentação de usuário. Também contribuíram colegas de trabalho,
consultores e usuários que permitiram formar minha compreensão do software e sua utilização.
Além disso, muitos leitores de deste livro e dos anteriores me enviaram comentários e
sugestões que ajudaram a formação de uma boa base de dados. São tantos que fica inviável a
citação de cada um, mas aos quais sou muito grato.O livro representa minha visão pessoal
sobre o uso do Microsoft Dynamics AX. Minha expectativa é um número mínimo de falhas, quer
seja por omissão de informação, mal entendimento ou mesmo interpretações incorretas1. Toda
sugestão ou correção será muito bem-vinda bem como estudos de caso adicionais. Qualquer
contribuição pode ser enviada para ScottHamiltonPhD@Outlook.com ou para
healbertini@hotmail.com.Cada dia do trabalho de redação teve início com a seguinte
oração:Criador de todas as coisas, dê-me a perfeita sensibilidade da compreensão, a memória
e capacidade de captar correta e profundamente o sentido das coisas. Concede-me o talento
de ser exato nas minhas explanações e a habilidade para me expressar com precisão e
charme. Aponte o início, oriente o progresso e apoie na conclusão. Por Cristo nosso Senhor.[1]
O livro tem propósitos informativos apenas. Não havendo garantia, expressa ou implícita, para
as informações, seja pelo autor, editor ou pela Microsoft.Comentários do TradutorA ideia deste
trabalho nasceu ao longo de minha atividade de consultoria para implementação de sistemas
ERP, pela constatação da quase inexistência de material informativo no nosso idioma. A partir
do contato com os primeiros livros do Scott, passei a acreditar que seus trabalhos traduzidos
seriam uma boa contribuição aos interessados em conhecer o sistema AX ou mesmo para
usuários de AX que desejassem consultar material em idioma nativo.Dessa forma, devo muito



ao Scott pela confiança demonstrada, aceitando prontamente minha proposta de trabalho, e
pela postura colaborativa na fase de alinhamento de objetivos e definição do trabalho. Tal
postura tornou possível o desenvolvimento desse trabalho.Homenagem...À memória de
Adhemar AlbertiniMeu querido e saudoso pai, maior incentivador dos meus estudos e opção
profissional pela engenharia e tecnologia.E muito obrigado...Ao meu filho Marcelo pelo apoio
nas revisões.À Jocasta Szpunar, colega de AX e amiga muito querida, pela ajuda na validação
de tópicos importantes e suporte técnico.Ao Eduardo Boscolo, colega de AX em diversos
projetos, grande amigo e companheiro de muitas caminhadas, meu agradecimento pelo apoio
na validação de alguns processos de logística.Ao Jean-Frédéric pelos trabalhos de edição e
conversão para livro eletrônico.Meu sincero agradecimento a vocês com o reconhecimento de
que sem seu apoio este trabalho teria sido bem mais difícil.ÍndiceCAPÍTULO 1 – Introdução1.1
Sugestões ao Leitor1.2 Escopo dos Tópicos do Livro e Pesquisa Prévia1.3 Terminologia
Utilizada no Livro1.4 Diferenças Na Experiência Do Usuário E No Uso Dos Espaços de
Trabalho1.5 Diagramas de Modelos de Processos de Negócio como Instrumento de
Aprendizado1.6 Modelos Básicos de Operação1.7 Relação de Estudos de CasoCAPÍTULO 2 –
Fundamentos da Modelagem de Locais de Estoque2.1 Variações na Modelagem de Locais de
Estoque2.2 Considerações sobre o uso de Sites AX2.3 Considerações sobre Depósitos AX2.4
Estudos de Caso Adicionais2.5 Sumário do CapítuloCAPÍTULO 3 – Definição de Item3.1 Níveis
de Informação Para Um Item – Empresa versus Site/Estoque3.2 Processo Típico Para Definir
um Item3.3 Dados Básicos para Itens no AX3.4 Entendimento do Grupo de Dimensões de
Estoque para um Item3.5 Entendimento do Grupo de Dimensões de Rastreamento para um
Item3.6 Uso de Modelos para Carregar Informações para Itens3.7 Informações para Descrição
de um Item3.8 Considerações sobre Unidades de Medida para um Item3.9 Informações
Adicionais para Itens de Compra3.10 Informações Adicionais para Itens Manufaturados3.11
Informações Adicionais para Itens de Venda3.12 Informações para um Item – Nível Empresa x
Nível Site/Depósito3.13 Valorização do Estoque e Relatórios Financeiros de Itens3.14 Espaços
de Trabalho Relativos a Definição dos Itens3.15 Estudos de Caso3.16 Sumário do
CapítuloCAPÍTULO 4 – Informações Básicas de Custos de Produtos4.1 Visão geral de Versões
de Custo4.2 Visão Geral de Variações do Custo Padrão4.3 Abordagens para Custo Real4.4
Estudos de Caso Adicionais4.5 Sumário do CapítuloCAPÍTULO 5 – Parâmetros de
Planejamento de Cobertura para Modelo de Tomada de Decisão em GCS5.1 Definição de
Grupo de Cobertura5.2 Opções para o Código de Cobertura5.3 Parâmetros de Planejamento
para Itens Comprados5.4 Casos Especiais para Itens Comprados5.5 Parâmetros de
Planejamento para Transferências5.6 Informações Adicionais de Planejamento para Uso no
Plano Mestre5.7 Manutenção de Parâmetros de Planejamento de Cobertura para Itens5.8
Mensagens de Ação e Regras Associadas5.9 Mensagens sobre Atrasos Calculados e Regras
Relacionadas5.10 Estudos de Caso Adicionais5.11 Sumário do CapítuloCAPÍTULO 6 – Visão
Geral de Previsão de Vendas & Operação e Plano Mestre6.1 Cenários de Previsão de Vendas e
Operação (PV&O)6.2 Processo Típico para Manutenção de PV&O para Produto de Estoque6.3



Visão Geral de Previsão de Demandas6.4 Necessidades de Estoque de Segurança6.5 Data
Prometida para Ordem de Venda e Regras de Controle da Data de Entrega6.6 Espaço de
Trabalho Relativo ao Plano Mestre6.7 Estudos de Caso Adicionais6.8 Sumário do
CapítuloCapítulo 7 – Processo da Ordem de Venda7.1 Modelo Básico para Processo da Ordem
de Venda7.2 Tópicos Fundamentais do Processo da Ordem de Venda7.3 Principais Alternativas
no Processo da Ordem de Venda7.4 Preços de Venda e Contratos Comerciais7.5 Contrato de
venda7.6 Informações do Cliente7.7 Avaliação de Desempenho das Ordens de Venda7.8
Espaços de Trabalho Relativos a Ordens de Venda7.9 Informações Adicionais sobre Evolução
do Processo da Ordem de Venda7.10 Estudos de Caso Adicionais7.11 Sumário do
CapítuloCapítulo 8 – Processo da Ordem de Compra8.1 Modelo Básico do Processo da Ordem
de Compra8.2 Considerações Importantes sobre o Processo da Ordem de Compra8.3
Principais Características do Processo da Ordem de Compra8.4 Preços de Compra e Contratos
Comerciais8.5 Contrato de Compra8.6 Informações do Fornecedor8.7 Coordenação das
Atividades de Compra8.8 Indicadores de Desempenho do Fornecedor8.9 Espaços de Trabalho
Relacionados às Ordens de Compra8.10 Informações Adicionais sobre as Etapas de Evolução
do Processo da Ordem de Compra8.11 Estudos de Caso Adicionais8.12 Sumário do
CapítuloCapítulo 9 – Processo da Ordem de Transferência9.1 Modelo Básico do Processo da
Ordem de Transferência9.2 Tópicos Fundamentais do Processo da Ordem de Transferência9.3
Atividades de Coordenação para Ordem de Transferência9.4 Estudos de Caso Adicionais9.5
Sumário do CapítuloCapítulo 10 – Gestão de Estoque e Depósito10.1 Opções Estratégicas
para Gestão de Depósito10.2 Significados do Status de Estoque10.3 Abordagem Básica para
Gestão de Depósito10.4 Abordagem Avançada para Gestão de Depósito

SCOTT HAMILTON, Ph.D.Traduzido por Hélio Albertini, Eng. Mec.Copyright © 2016 by Scott
Hamilton. Todos direitos reservados. Exceto mediante permissão expressa, conforme United
States Copyright Act – 1976, nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida,
armazenada eletronicamente ou transmitida, em qualquer formato ou por qualquer meio,
eletrônico, mecânico, fotocópia, gravação ou outra forma sem prévia permissão por escrito de
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deste livro é apresentar a maneira como o Microsoft Dynamics AX é organizado para atender as
necessidades dos processos de negócio do Gerenciamento da Cadeia de Suprimento em
empreendimentos de manufatura e distribuição. Apresenta uma visão geral das funções mais
importantes para cada processo de negócio, organizando tópicos de forma a se
complementarem. O público alvo é formado pelos profissionais do segmento de Gerenciamento
da Cadeia de Suprimentos que necessitam de uma introdução ao sistema AX.Como um Guia
Básico, representa uma versão resumida do livro completo para “Gerenciamento da Cadeia de
Suprimentos utilizando Microsoft Dynamics AX: Edição 2016”. Aborda tópicos que se aplicam



tanto aos empreendimentos de manufatura com distribuição mas passa mais superficialmente
por tópicos de manufatura devido restrições quanto ao tamanho do livro. Todos os tópicos de
manufatura são abordados de forma plena na versão do livro completo. Também são abordados
na edição mais recente denominada “Planejamento Mestre de Manufatura utilizando Microsoft
Dynamics 365 para Produção: Edição 2017”.O conteúdo deste livro cobre as duas principais
versões atualmente disponíveis do AX, denominadas “Dynamics AX 2012 R3” e a “Dynamics
365 para Produção”. Esta última foi anteriormente citada como “novo Dynamics AX”. As duas
opções oferecem praticamente as mesmas funcionalidades para a gestão da cadeia de
suprimento, com pequenas diferenças, de forma que o conteúdo do livro pode ser aplicado a
ambas. O livro identifica essas diferenças como variações na experiência do usuário e nas
capacidades dos espaços de trabalho. Apesar dessas pequenas diferenças e mudanças de
visual, ambas versões compartilham os mesmos modelos conceituais e processos de
negócio.Quatro livros anteriores abordaram de forma similar o uso do AX para cadeia de
suprimento envolvendo negócios de manufatura e distribuição. Cada livro cobrindo uma versão
do software, que poderiam ser tratadas como edições diferentes. Os três primeiros foram
denominados como Gerenciando Sua Cadeia de Suprimento, sendo a Edição 2004 (para AX
3.0), a Edição 2007 (para AX4.0) e a Edição 2009 (para o AX2009). O quarto livro, a Edição
2012 (para AX2012) foi denominado de forma ligeiramente distinta para identificar a abordagem
do Gerenciamento da Cadeia de Suprimento em Manufatura Discreta. Além disso outras três
edições abordaram tópicos de Gerenciamento da Cadeia de Suprimento para indústrias de
processo, sendo o último denominado Manufatura de Processo utilizando Microsoft Dynamics
AX: Edição 2016”.A presente versão traduzida foi viabilizada por Hélio Albertini, que
desenvolveu a tradução. Quando Hélio sugeriu a versão em Português, aceitei sua proposta
tendo em vista meu interesse de longa data e conexões pessoais com o Brasil; um de meus tios
trabalharam no Brasil por várias décadas e adotaram crianças que agora são meus primos. E
os brasileiros sempre me acolhem calorosamente em minhas visitas.Muitas pessoas
apresentaram importantes contribuições ao conteúdo deste livro. Incluindo colaboradores da
Microsoft envolvidos no desenvolvimento das capacidades do aplicativo e respectiva
documentação de usuário. Também contribuíram colegas de trabalho, consultores e usuários
que permitiram formar minha compreensão do software e sua utilização. Além disso, muitos
leitores de deste livro e dos anteriores me enviaram comentários e sugestões que ajudaram a
formação de uma boa base de dados. São tantos que fica inviável a citação de cada um, mas
aos quais sou muito grato.O livro representa minha visão pessoal sobre o uso do Microsoft
Dynamics AX. Minha expectativa é um número mínimo de falhas, quer seja por omissão de
informação, mal entendimento ou mesmo interpretações incorretas1. Toda sugestão ou
correção será muito bem-vinda bem como estudos de caso adicionais. Qualquer contribuição
pode ser enviada para ScottHamiltonPhD@Outlook.com ou para healbertini@hotmail.com.Cada
dia do trabalho de redação teve início com a seguinte oração:Criador de todas as coisas, dê-me
a perfeita sensibilidade da compreensão, a memória e capacidade de captar correta e



profundamente o sentido das coisas. Concede-me o talento de ser exato nas minhas
explanações e a habilidade para me expressar com precisão e charme. Aponte o início, oriente
o progresso e apoie na conclusão. Por Cristo nosso Senhor.[1] O livro tem propósitos
informativos apenas. Não havendo garantia, expressa ou implícita, para as informações, seja
pelo autor, editor ou pela Microsoft.Comentários do TradutorA ideia deste trabalho nasceu ao
longo de minha atividade de consultoria para implementação de sistemas ERP, pela
constatação da quase inexistência de material informativo no nosso idioma. A partir do contato
com os primeiros livros do Scott, passei a acreditar que seus trabalhos traduzidos seriam uma
boa contribuição aos interessados em conhecer o sistema AX ou mesmo para usuários de AX
que desejassem consultar material em idioma nativo.Dessa forma, devo muito ao Scott pela
confiança demonstrada, aceitando prontamente minha proposta de trabalho, e pela postura
colaborativa na fase de alinhamento de objetivos e definição do trabalho. Tal postura tornou
possível o desenvolvimento desse trabalho.Homenagem...À memória de Adhemar AlbertiniMeu
querido e saudoso pai, maior incentivador dos meus estudos e opção profissional pela
engenharia e tecnologia.E muito obrigado...Ao meu filho Marcelo pelo apoio nas revisões.À
Jocasta Szpunar, colega de AX e amiga muito querida, pela ajuda na validação de tópicos
importantes e suporte técnico.Ao Eduardo Boscolo, colega de AX em diversos projetos, grande
amigo e companheiro de muitas caminhadas, meu agradecimento pelo apoio na validação de
alguns processos de logística.Ao Jean-Frédéric pelos trabalhos de edição e conversão para
livro eletrônico.Meu sincero agradecimento a vocês com o reconhecimento de que sem seu
apoio este trabalho teria sido bem mais difícil.ÍndiceCAPÍTULO 1 – Introdução1.1 Sugestões ao
Leitor1.2 Escopo dos Tópicos do Livro e Pesquisa Prévia1.3 Terminologia Utilizada no Livro1.4
Diferenças Na Experiência Do Usuário E No Uso Dos Espaços de Trabalho1.5 Diagramas de
Modelos de Processos de Negócio como Instrumento de Aprendizado1.6 Modelos Básicos de
Operação1.7 Relação de Estudos de CasoCAPÍTULO 2 – Fundamentos da Modelagem de
Locais de Estoque2.1 Variações na Modelagem de Locais de Estoque2.2 Considerações sobre
o uso de Sites AX2.3 Considerações sobre Depósitos AX2.4 Estudos de Caso Adicionais2.5
Sumário do CapítuloCAPÍTULO 3 – Definição de Item3.1 Níveis de Informação Para Um Item –
Empresa versus Site/Estoque3.2 Processo Típico Para Definir um Item3.3 Dados Básicos para
Itens no AX3.4 Entendimento do Grupo de Dimensões de Estoque para um Item3.5
Entendimento do Grupo de Dimensões de Rastreamento para um Item3.6 Uso de Modelos
para Carregar Informações para Itens3.7 Informações para Descrição de um Item3.8
Considerações sobre Unidades de Medida para um Item3.9 Informações Adicionais para Itens
de Compra3.10 Informações Adicionais para Itens Manufaturados3.11 Informações Adicionais
para Itens de Venda3.12 Informações para um Item – Nível Empresa x Nível Site/Depósito3.13
Valorização do Estoque e Relatórios Financeiros de Itens3.14 Espaços de Trabalho Relativos a
Definição dos Itens3.15 Estudos de Caso3.16 Sumário do CapítuloCAPÍTULO 4 – Informações
Básicas de Custos de Produtos4.1 Visão geral de Versões de Custo4.2 Visão Geral de
Variações do Custo Padrão4.3 Abordagens para Custo Real4.4 Estudos de Caso Adicionais4.5



Sumário do CapítuloCAPÍTULO 5 – Parâmetros de Planejamento de Cobertura para Modelo de
Tomada de Decisão em GCS5.1 Definição de Grupo de Cobertura5.2 Opções para o Código de
Cobertura5.3 Parâmetros de Planejamento para Itens Comprados5.4 Casos Especiais para
Itens Comprados5.5 Parâmetros de Planejamento para Transferências5.6 Informações
Adicionais de Planejamento para Uso no Plano Mestre5.7 Manutenção de Parâmetros de
Planejamento de Cobertura para Itens5.8 Mensagens de Ação e Regras Associadas5.9
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implementação e uso de um sistema ERP para a gestão da sua cadeia de suprimento. O
correto entendimento das funções e capacidades do sistema não só vai estabelecer os
fundamentos para seu uso efetivo, mas também criará ambiente para repensar processos que
levem a revisões na forma como conduzir os negócios. No contato inicial com o sistema ERP, a
quantidade enorme de funcionalidades pode assustar e tornar as tarefas difíceis e demoradas.
A curva de aprendizado pode ser otimizada com um guia contendo material que cubra os
tópicos e processos mais críticos para o andamento dos negócios da empresa. Um livro guia
pode ajudar no entendimento dos termos empregados nos modelos conceituais e incrementar
a experiência prática de uso do sistema em geral assim como nos detalhes de navegação.
Cada sistema ERP tem sua própria linguagem, modelos conceituais e detalhes de navegação,
inclusive o Microsoft Dynamics AX.1Este livro se propõe a demonstrar como o Dynamics AX
suporta a gestão da cadeia de suprimento nos empreendimentos de manufatura e logística.
Tem como alvo principal os profissionais da área de suprimento que precisam conhecer o AX.
Mostra uma visão geral dos principais processos de negócio e características do sistema.
Apresenta sequência de tópicos demonstrando como se relacionam e suportam um ao outro.
Cobre os modelos conceituais incorporados que, ao final, conduzem aos termos utilizados para
descrever o sistema.Como um guia básico, este livro representa uma versão resumida do livro
completo também editado pelo autor, intitulado “Gerenciamento da Cadeia de Suprimento
Utilizando Microsoft Dynamics AX: Versão 2016”. Este guia básico cobre os tópicos que se
aplicam tanto a manufatura como logística, mas trata alguns de maneira menos aprofundada
em consideração aos objetivos quanto à extensão do livro. Todos tópicos serão abordados mais
profundamente no livro completo.O conteúdo deste guia básico aborda as duas principais
opções disponíveis do AX, que são aqui denominadas “Dynamics AX 2012 R3” e o “novo
Dynamics AX”. Ambas versões oferecem as mesmas funcionalidades para gestão da cadeia de
suprimento com pequenas diferenças de tal forma que o conteúdo deste guia básico se aplica
às duas versões. Como exemplo, este livro identifica as variações da experiência do usuário na
interação com o sistema e também trata das capacidades funcionais do espaço de trabalho.
Apesar disso ambas opções compartilham os mesmos modelos conceituais e processos de
negócio.Este capítulo inicia com sugestões ao leitor alvo e descreve os tópicos escopo do livro.
Também aborda diversos aspectos da terminologia e destaca como ferramenta de aprendizado
o uso de diagramas de modelos de processo de negócio (BPM). Todos esses tópicos são
tratados nas seguintes seções deste capítulo.Sugestões ao Leitor.Escopo dos Tópicos do Livro
e Pesquisa Prévia.Terminologia Utilizada no Livro.Diferenças na Experiência do Usuário e no
uso dos Espaços de Trabalho.Diagramas de Modelos de Processos de Negócio (BPM) como
Instrumentos de Aprendizado.Modelo Base de Operação.Sumário de Estudos de Caso.1.1
Sugestões ao Leitor
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correto entendimento das funções e capacidades do sistema não só vai estabelecer os
fundamentos para seu uso efetivo, mas também criará ambiente para repensar processos que
levem a revisões na forma como conduzir os negócios. No contato inicial com o sistema ERP, a
quantidade enorme de funcionalidades pode assustar e tornar as tarefas difíceis e demoradas.
A curva de aprendizado pode ser otimizada com um guia contendo material que cubra os
tópicos e processos mais críticos para o andamento dos negócios da empresa. Um livro guia
pode ajudar no entendimento dos termos empregados nos modelos conceituais e incrementar
a experiência prática de uso do sistema em geral assim como nos detalhes de navegação.
Cada sistema ERP tem sua própria linguagem, modelos conceituais e detalhes de navegação,
inclusive o Microsoft Dynamics AX.1Este livro se propõe a demonstrar como o Dynamics AX
suporta a gestão da cadeia de suprimento nos empreendimentos de manufatura e logística.
Tem como alvo principal os profissionais da área de suprimento que precisam conhecer o AX.
Mostra uma visão geral dos principais processos de negócio e características do sistema.
Apresenta sequência de tópicos demonstrando como se relacionam e suportam um ao outro.
Cobre os modelos conceituais incorporados que, ao final, conduzem aos termos utilizados para
descrever o sistema.Como um guia básico, este livro representa uma versão resumida do livro
completo também editado pelo autor, intitulado “Gerenciamento da Cadeia de Suprimento
Utilizando Microsoft Dynamics AX: Versão 2016”. Este guia básico cobre os tópicos que se
aplicam tanto a manufatura como logística, mas trata alguns de maneira menos aprofundada
em consideração aos objetivos quanto à extensão do livro. Todos tópicos serão abordados mais
profundamente no livro completo.O conteúdo deste guia básico aborda as duas principais
opções disponíveis do AX, que são aqui denominadas “Dynamics AX 2012 R3” e o “novo
Dynamics AX”. Ambas versões oferecem as mesmas funcionalidades para gestão da cadeia de
suprimento com pequenas diferenças de tal forma que o conteúdo deste guia básico se aplica
às duas versões. Como exemplo, este livro identifica as variações da experiência do usuário na
interação com o sistema e também trata das capacidades funcionais do espaço de trabalho.
Apesar disso ambas opções compartilham os mesmos modelos conceituais e processos de
negócio.Este capítulo inicia com sugestões ao leitor alvo e descreve os tópicos escopo do livro.
Também aborda diversos aspectos da terminologia e destaca como ferramenta de aprendizado
o uso de diagramas de modelos de processo de negócio (BPM). Todos esses tópicos são
tratados nas seguintes seções deste capítulo.Sugestões ao Leitor.Escopo dos Tópicos do Livro
e Pesquisa Prévia.Terminologia Utilizada no Livro.Diferenças na Experiência do Usuário e no
uso dos Espaços de Trabalho.Diagramas de Modelos de Processos de Negócio (BPM) como
Instrumentos de Aprendizado.Modelo Base de Operação.Sumário de Estudos de Caso.1.1
Sugestões ao LeitorO leitor alvo deste livro é o profissional da área de suprimento que precisa
de uma introdução ao Dynamics AX para operar negócios de manufatura e logística. Em muitos
casos ele é parte da equipe responsável pela implementação do sistema. Em outros casos, ele
precisa aprender o AX por conta de mudança de função ou de atividades sob sua
responsabilidade, geradas pela implementação do sistema. Potenciais usuários e aqueles que



pretendem ser consultores AX também podem utilizar este livro para introdução ao AX. Além
disso muitas pessoas com alguma experiência anterior do AX poderão desejar confirmar ou
mesmo ampliar seu conhecimento do AX ou ainda pesquisar especificamente algum tópico. A
figura 1.1 resume esses objetivos de aprendizado.Figura 1.1 Sugestões para o Leitor AlvoOs
objetivos de uma introdução ao AX podem ser alcançados através da visão geral dos
processos de negócio e capacidades, organizados numa sequência de tópicos que se
complementam. Esta sequência é iniciada com os fundamentos para modelagem dos locais de
estoque, definição de itens (materiais tangíveis) e os conceitos básicos para custeio dos
produtos; continua com as definições de dados de planejamento de cobertura para modelar as
estratégias de tomadas de decisão do Gerenciamento da Cadeia de Suprimento - GCS e com
uma visão geral dos processos de Previsão de Vendas e Operações - PV&O e uso da lógica de
planejamento mestre para coordenar as atividades da cadeia de suprimento. Os capítulos
subsequentes abordam os principais processos relacionados a ordens de venda, ordens de
compra e ordens de transferência assim como aspectos básicos do gerenciamento de
estoques e de qualidade. Os capítulos deste livro seguem essa sequência, conforme ilustrado
na Figura 1.2.Figura 1.2 Organização dos Capítulos do LivroDiversos capítulos são iniciados
com conceitos básicos do processo de negócio que direcionam às estruturas principais e
modelos conceituais incorporados pelo AX. Os passos típicos e atribuições de
responsabilidade são ilustrados através de diagramas BPM. Os processos principais são
descritos seguindo a linha básica de mostrar as informações chave e eventuais variações,
suportando desta forma uma abordagem complementar de aprendizado.1.2 Escopo dos
Tópicos do Livro e Pesquisa PréviaEste guia básico cobre os tópicos de gerenciamento da
cadeia de suprimento aplicáveis às empresas de manufatura e logística. Alguns tópicos e
conceitos relativos a manufatura são tratados superficialmente ou excluídos devido aos
objetivos quanto à extensão do livro, mas esses itens são considerados no livro completo.2
Pela mesma razão outros tópicos são tratados resumidamente, mas estão citados no Anexo A,
que comenta sobre a escopo dos tópicos do livro. Este anexo também comenta o escopo da
pesquisa prévia.A seleção de tópicos para este guia básico foi orientada pela minha
experiência em ensino de profissionais da área de suprimento ao longo das últimas três
décadas. Incluindo o treinamento de usuários (novos e experientes) como parte das atividades
de consultoria a centenas de empresas e também apresentando tópicos de gerenciamento da
cadeia de suprimento em seminários executivos e turmas de treinamento AX. A organização
dos tópicos foi também orientada pela minha experiência na redação de múltiplos livros sobre
gerenciamento da cadeia de suprimento utilizando AX.1.3 Terminologia Utilizada no LivroA
terminologia associada a muitos aspectos do gerenciamento da cadeia de suprimento pode
variar muito entre as empresas e sistemas ERP. É frequente a dificuldade de entendimento
claro do sentido dos termos – como por exemplo status do estoque, reservas, envios, ordens de
trabalho, acordo de vendas ou de compras – sem uma longa discussão sobre o significado de
cada um.Na medida do possível este livro utiliza consistentemente os termos para descrever



tanto os modelos conceituais como as funcionalidades dentro do programa AX. Na maioria dos
casos a nomenclatura utilizada pelo livro é a mesma empregada pelo programa AX, tais como
campos e nomes de formulários. Contudo podem ocorrer situações onde são empregados
termos geralmente aceitos pelo público ou descrições alternativas para melhorar o
entendimento.Uma dificuldade de terminologia pode ocorrer quando o livro tenta explicar duas
diferentes opções de uso no AX, sendo a AX 2012 R3 e o novo Dynamics AX. O modelo
conceitual e os processos de negócio incorporados nas duas opções são fundamentalmente os
mesmos para os tópicos da gestão da cadeia de suprimento, porém podem ocorrer ligeiras
modificações entre as versões. Até o momento da publicação deste livro ainda não havia sido
divulgada uma lista completa destas modificações. Portanto neste livro, quando não conhecido
um novo termo, está sendo utilizada a terminologia do AX 2012 R3.Nota: Neste livro será
utilizado o termo Item para identificar os itens estocáveis ou materiais tangíveis tratados pelo
sistema, que em algumas situações podem também ser identificados como Item material ou
apenas Material. Em oposição ao conceito de itens tangíveis existem os itens que não são
manuseáveis e, portanto, não geram estoque físico. Nestes casos serão tratados como Itens
serviço.1.4 Diferenças Na Experiência Do Usuário E No Uso Dos Espaços de TrabalhoEste livro
aborda os modelos conceituais e processos de negócio incorporados no AX Standard. A
experiência do usuário e detalhes de navegação podem variar em função de customizações em
formulários e espaços de trabalho, uso de aplicativos Web ou ainda dispositivos portáteis.
Apesar disso, os modelos conceituais e processos de negócio permanecem aplicáveis. Esta
seção resume as diferenças conhecidas da experiência do usuário e no uso dos espaços de
trabalho.Diferenças na Experiência do Usuário. A estrutura padrão do menu e menu de favoritos
definido pelo usuário apresentam a abordagem normalmente utilizada para navegação. Na
utilização do novo Dynamics AX os links dentro dos espaços de trabalho oferecem outra
abordagem para navegação pelas tarefas rotineiras. Uma abordagem adicional – denominada
“pesquisa por página” – permite que seja especificado um tópico desejado, verificada uma lista
de formulários aplicáveis e então navegar para um formulário específico.Uso do Espaço de
Trabalho. Os espaços de trabalho representam uma opção para a experiência do usuário para
trabalho com o novo Dynamics AX.3 Um espaço de trabalho permite a agregação de tarefas
relacionadas a um determinado perfil de acesso. Dos cerca de 30 espaços de trabalho
oferecidos para o novo Dynamics AX, quase metade é relacionada a tópicos de gerenciamento
da cadeia de suprimento e são apresentados na Figura 1.3. Outras seções descrevem os
espaços de trabalho relacionados à definição de item (seção 3.14), planejamento mestre
(seção 6.7), ordens de venda (seção 7.8), ordens de compra (seção 8.9) e gerenciamento de
estoque (seção 10.6).Figura 1.3 Exemplos de Espaços de Trabalho para Gerenciamento da
Cadeia de Suprimento1.5 Diagramas de Modelos de Processos de Negócio como Instrumento
de AprendizadoUm dos principais objetivos deste livro consiste em apresentar os modelos
conceituais e processos de negócio incorporados pelo AX. Em muitas implementações esses
processos de negócio podem ajudar a equipe do projeto a obter o entendimento geral do uso



do sistema e das atribuições de trabalho de cada membro da equipe, permitindo a análise
novas práticas de negócio e também a identificação das reais necessidades de customizações.
Muitos capítulos incluem diagramas de modelos de processos de negócio (BPM) dos principais
processos envolvidos. Esses processos básicos estabelecem uma base para outras análises
ampliadas e cobrindo maior número de variantes. Os diagramas de processos são basicamente
utilizados como instrumentos de trabalho neste livro e meus diagramas não são plenamente
aderentes aos padrões de uso da metodologia BPM. Os diagramas aqui utilizados empregam
número limitado de símbolos para manter as coisas simples. Por exemplo, são utilizados três
símbolos para representar “And”, “Or” e “Any, None or All”. Um quarto símbolo para “Event”
indica uma ação automática dentro do AX, que ajuda no entendimento das funcionalidades
executadas em segundo plano. Os diagramas BPM com uso de subprocessos são ilustrados
com figura de atividade com borda em negrito.1.6 Modelos Básicos de OperaçãoOs modelos
básicos de operação representam o uso mais comum do Dynamics AX e as práticas de
negócio predominantes nos empreendimentos de manufatura e logística. Fornecem uma base
para explanações mais simplificadas sobre como utilizar o Dynamics AX para gestão dos
negócios e para entendimento das variações a partir destes modelos básicos. Desta forma, os
modelos básicos aplicam-se a configuração do sistema com apenas uma empresa AX,
podendo ter um ou mais sites AX (e respectivos depósitos) com produtos padrões identificados
por números de item; estoques com rastreamento por site, depósitos e locais, com regra de
reposição de estoque no nível site/depósito. Preços de vendas e de compras são tipicamente
definidos para a empresa toda embora possam opcionalmente ser alterados para nível site ou
depósito. Cada item manufaturado obrigatoriamente necessita registro de informações de lista
de materiais com opção de uso de roteiros de operações. Os seguintes pontos fornecem
maiores detalhes sobre os modelos básicos de operação.Empresa Simples e Instância AX. O
modelo básico é constituído por uma empresa simples trabalhando numa instância AX. Alguns
cenários envolvem múltiplas companhias numa instância com particionamento do banco de
dados para essas empresas. Cadeias de suprimento multiempresa são tratadas como variação
do cenário multiempresa em uma instância.Múltiplos Locais de Estoque Identificados por Site e
Depósito AX. Cada local físico é normalmente identificado por site AX e associado a um valor
na dimensão financeira correspondente a este site. Dimensões financeiras específicas por sites
permitem geração de relatórios financeiros por site. Cada site AX pode ter um ou mais
depósitos AX. Cada depósito AX pode ter um ou mais locais de armazenamento, porém seu
uso é opcional. A definição e uso destes locais é bastante distinta quando a abordagem de
gestão de estoques escolhida é a simples ou a avançada.Item Material Identificado por Número
de Item. Itens materiais (tangíveis) são identificados por numeração específica denominada
número de item. Em alguns casos um item pode receber campos complementares de
identificação, denominados códigos de variantes, conforme comentado no Caso 3.3. Em outros
casos, com uso das funcionalidades do configurador de produto será gerado um ID de
configuração associado ao número de item. Este caso será tratado como variação do modelo



básico de operação.Lista de Material e Roteiros para Item Manufaturado. Uma lista de material
(também identificada pela sigla BOM, do termo “Bill Of Material”) define a chamada estrutura do
item manufaturado. Essa estrutura de item relaciona os itens componentes e respectivas
quantidades que são utilizados para formar o item manufaturado. Opcionalmente pode ser
utilizada uma estrutura de produto definida por fórmulas, aplicável a operações de manufatura
por processo. Muitos cenários utilizarão também recursos de produção e roteiros de operações,
mas tratam-se de dados opcionais. Estes tópicos específicos de manufatura são tratados no
livro completo de Gerenciamento da Cadeia de Suprimento.Custo Padrão ou Real para Itens
Material. Todo item material deve ser associado a um método de valorização de estoque
definindo para uso o método de custo padrão ou real. Com custeio padrão é mandatório definir
uma versão de custo para controle dos custos padrão e todos os itens devem ter um registro de
custo em cada site com saldo de estoque para o item.Regras de Reposição de Estoque
Aplicada ao Nível Site/Depósito. Regras de reposição de estoque são definidas registrando
dados de planejamento de cobertura para o item e são aplicáveis no nível site/depósito. Em
alguns casos estas regras são aplicáveis apenas no nível site.Lotes & Números Seriais para
Item Material. A utilização de lotes e/ou números de série é tratada como variante de modelo
básico.1.7 Relação de Estudos de CasoEstudos de caso ilustram como as funcionalidades do
sistema AX são aplicadas nas diferentes condições e cenários de manufatura e logística. Cada
capítulo inclui estudos de caso aplicáveis. Uma relação de todos estudos de caso é
apresentada no final do livro. Estudos de caso adicionais fazem parte do livro completo.[1]
Dynamics AX é marca registrada da Microsoft. Neste livro é também utilizado o termo resumido
“AX”.[2] Os tópicos excluídos relacionados a manufatura envolvem lista de materiais, recursos
de produção e roteiros, cálculos de custos para itens manufaturados, dados de planejamento e
processos PV&O para itens manufaturados, ordens de produção, produção subcontratada e
técnicas de configuração para produtos manufaturados customizados.[3] A funcionalidade
espaço de trabalho reposiciona diversas funções, tais como portal do empregado e as páginas
baseadas em perfis de acesso. Estas páginas baseadas em perfis foram reposicionadas pela
nova plataforma “web cliente”. A nova plataforma suporta o uso de espaços de trabalho – e as
definições relativas a modelos de espaços de trabalho para suportar dispositivos distintos –
para navegação pelas tarefas comumente utilizadas. Por exemplo, um modelo de espaço pode
ser especificado para “page list” onde o número de colunas mostradas deve ser adequado ao
tamanho do dispositivo.CAPÍTULO 2 – Fundamentos da Modelagem de Locais de EstoqueA
definição de sites físicos que movimentam estoques representa um ponto crítico na modelagem
de qualquer cadeia de suprimento e há alguns aspectos fundamentais para essas definições no
AX. Estas opções envolvem o uso de sites e depósitos AX dentro da entidade legal. Neste livro
serão utilizados para explanações conceituais os termos genéricos site físico e depósito e para
referências a funcionalidades específicas do AX, serão utilizados os termos site AX e depósito
AX. Além disso será utilizado o termo localização para referência ao endereçamento dentro dos
depósitos AX.O modelo de localizações de estoque tem múltiplos desdobramentos. Há reflexos



na definição de itens, no custo dos produtos, nos dados de planejamento de cobertura e nos
processos de PV&O. Nos cenários de manufatura há desdobramentos sobre as definições de
lista de materiais, recursos de produção e roteiros, bem como nos custos calculados para itens
manufaturados. Há também reflexos sobre os processos de negócio relacionados com
estoques, tais como ordens de venda, ordens de compra, ordens de transferência e ordens de
produção. Tais impactos são tratados ao longo do livro e um capítulo específico apresenta
maiores detalhes sobre gerenciamento de depósito e estoque. Neste capítulo são
apresentadas as opções fundamentais para modelagem de localizações de estoque, descritas
nas seguintes seções:Variações na Modelagem de Locais de Estoque.Considerações sobre
uso dos Sites AX.Considerações sobre uso de Depósitos AX.Ilustrações identificam estruturas
multinível de depósitos AX dentro do Site AX e entidades legais, também citadas como
infraestrutura de operações.2.1 Variações na Modelagem de Locais de EstoqueA ampla
variedade de cenários para gerenciamento da cadeia de suprimento pode ser resumida em
algumas principais variações de modelos de locais de estoque no AX. Diversos fatores críticos
contribuem para a caracterização dessas variações tais como o número de instâncias AX em
uso, o número de entidades legais relacionadas a estes locais de estoque e a abordagem AX
adotada para modelar os locais de estoque. Outro fator crítico envolve a necessidade de
transferência entre locais de estoque e a abordagem adotada para coordenação destas
transferências. A estratégia mais comum adotada e seus fatores críticos são ilustrados na
Figura 2.1 e descritos a seguir.Figura 2.1 Principais Variações na Modelagem de Locais de
EstoqueA variação mais simples consiste do sistema AX com instância e partição simples, com
definição de uma entidade legal contendo um ou mais locais de estoque. Os locais podem
representar sites autônomos sem transferências ou uma rede de distribuição com
transferências entre esses locais. As estratégias da solução AX empregam ordens de
transferência para coordenação dessas entre os sites de uma mesma empresa ou ordens
intercompanhia para transferências entre sites de diferentes empresas.Todas essas variações
envolvem considerações sobre o uso dos sites AX e depósitos AX para definição do modelo de
locais de estoque. Como exemplo, o preço de venda de um item pode ser especificado para
toda a empresa ou referenciado a sites específicos (seção 3.4).Algumas variações representam
cenários menos comuns e não estão ilustrados na Figura 2.1. Por exemplo, uma determinada
empresa pode trabalhar com duas ou mais instâncias AX e podem ocorrer normalmente
transações intercompanhia envolvendo locais em instâncias diferentes e controladas pelas
funcionalidades Data Import/Export do AX.1 As mesmas funcionalidades são aplicáveis a
transações intercompanhia quando uma das empresas utiliza sistema ERP diferente do AX.
Também é possível que uma instância do banco de dados seja utilizada em compartilhamento
por duas ou mais empresas com controle de isolamento de informações como se estivessem
em instâncias distintas. Essas variações menos comuns estão fora do escopo deste livro.2.2
Considerações sobre o uso de Sites AXCada site físico é normalmente modelado como um site
AX com um ou mais depósitos AX. O site AX apresenta diversos aspectos exclusivos que não



se aplicam a depósitos AX, conforme descritos a seguir.Relatórios Financeiros por Site AX.
Cada site AX pode ter um valor correspondente no cadastro de dimensão financeira de tal
forma que fica possível a obtenção de relatórios financeiros, como por exemplo, lucros e perdas
para sites AX específicos.Custo definido para um Item, em Sites Específicos. A atribuição de
custo padrão para um item pode ser variável por site. Dessa forma cada item material deve
obrigatoriamente ter um registro de custo do item em cada site com saldo de estoque
correspondente. Um item pode ter custo padrão definido como valor zero.Regras para Ordens
de Qualidade Específicas por Site. A geração automática de ordens de qualidade dentro de
processos de negócio – por exemplo ordem de produção ou recebimento de compras –
disponibiliza uma ferramenta fundamental para o gerenciamento da qualidade. A definição de
regras de qualidade pode ser feita para toda a empresa ou para sites
específicos.Considerações sobre Cenários de Manufatura. A seguir são apresentadas diversas
considerações que se aplicam apenas aos cenários de manufatura.Informações de BOM e
Roteiros por Específicas por Site. As informações ser específica por site, variando em função
dos meios de produção disponíveis em cada site AX.Depósito Origem de Componentes para
BOM. Os depósitos de origem dos componentes assim como os depósitos de destino dos itens
resultantes das Ordens de Produção devem obrigatoriamente pertencer ao mesmo site
AX.Taxas de Mão de Obra e Overhead Específicas por Site. As taxas podem variar em cada site
AX.Recursos de Produção no Site AX. Grupos de recursos e seus recursos relacionados
devem estar associados aos sites AX.2.3 Considerações sobre Depósitos AXConforme citado
anteriormente, cada site físico é normalmente modelado como um site AX com um ou mais
depósitos AX. A associação de um depósito AX a um Site AX não pode ser modificada depois
que foram registrados lançamentos de transações de estoque. Por essa razão essas
associações devem ser cuidadosamente consideradas na fase de modelagem. Os diversos
aspectos a seguir descritos aplicam-se exclusivamente a depósitos AX.Utilização da
Abordagem Básica versus Abordagem Avançada para Gestão de Depósitos. A opção da
abordagem ideal para gestão de depósitos pode ser específica para cada depósito. A seção
10.1 fornece detalhes sobre essas alternativas e os diferentes modelos conceituais para
gerenciamento do estoque. Exemplos dessas diferenças incluem o endereçamento de locais
para caixas de armazenamento, o uso de lógica de reservas e o impacto sobre os processos de
negócio envolvendo ordens de venda, ordens de compra e ordens de transferência.Importância
dos Depósitos de Trânsito. O uso de depósitos de trânsito é aplicável apenas quando definido o
uso de ordem de transferência. Dessa forma será possível efetuar o rastreamento de estoques
em trânsito. Define-se um depósito de trânsito no momento de sua criação e em seguida o
mesmo deve ser associado a depósitos “de-para” específicos, conforme as necessidades das
regras de negócio.2.4 Estudos de Caso AdicionaisCaso 2.1: Modelagem da Cadeia de
Suprimento – Multisite e Multiempresa. Um empreendimento global de manufatura e
distribuição é constituído por múltiplos sites físicos e pratica transferências intersites. Cada site
é uma entidade legal distinta. A Figura 2.2 ilustra um exemplo dessa organização, sendo uma



unidade SP (com um site de manufatura e outro site de distribuição) e uma unidade RJ (com
um site de distribuição). O produto típico #1 é produzido no site de manufatura, que utiliza de
diversos depósitos AX para controlar os estoques de matéria prima, produtos intermediários e
produtos finais. Um depósito adicional de trânsito é utilizado para controlar material enviado por
ordens de transferência para o site SP de distribuição, que armazena o produto (baseado em
previsões de demanda) e vende para clientes SP. A empresa SP adota a abordagem avançada
de gerenciamento de estoque (WMS) de ambos sites.Figura 2.2 - Modelagem da Cadeia de
Suprimento – Multisite e MultiempresaParte de produto final é armazenada no site RJ (baseada
em previsão de demanda) e vendida para clientes RJ. Os requisitos de demanda são
comunicados à empresa SP como demandas intercompanhia planejadas geradas pelo cálculo
do plano mestre. As ordens de compra intercompanhia derivadas (emitidas pela empresa RJ)
automaticamente criam ordens de venda intercompanhia (para o site distribuição da companhia
SP). As transferências são reportadas como envio de ordem de venda e recebimento de ordem
de compra e dessa forma os materiais em trânsito ficam sob controle. A operação RJ que é
menor, é modelada como depósito não-WMS e utilizando a abordagem básica de
gerenciamento de estoque.Caso 2.2: Modelagem da Cadeia de Suprimento com Produção
Subcontratada. Cenário de uma empresa de distribuição que se define como “manufatura
virtual” pois toda a produção é efetuada por fornecedores de serviços subcontratados. A
empresa será aqui identificada com a sigla DMV. Alguns produtos são comprados completos.
Outros são produzidos por fornecedores subcontratados utilizando material fornecido. No
exemplo ilustrado pela Figura 2.3, o produto #2 é produzido pelo subcontratado ABC utilizando
materiais fornecidos pela DMV, comprados e transferidos para o estoque do subcontratado. A
lista de materiais também inclui como componente um item representando o “Serviço
Subcontratado para o Produto #2”, conforme esse modelo de produção subcontratada, que
define o valor de custo agregado pela mão de obra subcontratada. Esse é o valor base utilizado
para os contratos de compra e fornecedores aprovados. Além disso, a ordem de compra para
esse serviço subcontratado é gerada pela própria ordem de produção do produto final e ambas
permanecem vinculadas. Dessa forma o modelo de produção subcontratada utiliza dois
elementos para controle: ordem de produção e a ordem de compra vinculada, conforme
ilustrado na lateral esquerda da Figura 2.3.Figura 2.3 Modelagem da Cadeia de Suprimento
com Produção SubcontratadaNesse exemplo cada local para subcontratado é definido como
um depósito não-WMS, o centro de distribuição é definido como um depósito com funções
WMS habilitadas e todos os depósitos são atribuídos ao mesmo site AX. Com isso, a
abordagem básica de gestão de estoque é utilizada para controlar as transações de estoque
dos locais do subcontratado (por exemplo, os recebimentos de ordens de compra e embarques
de ordens de transferência) e a abordagem avançada é utilizada no centro de distribuição.2.5
Sumário do CapítuloA definição de locais de estoque trata-se de tópico fundamental para
modelagem de qualquer cadeia de suprimento e existem diversas opções críticas para essas
definições dentro do AX. Essas opções incluem o uso dos sites AX e depósitos AX para a



modelagem dos locais de estoque e as abordagens básica ou avançada para gestão de
depósitos AX. Este capítulo revisou as variações mais importantes para modelagem de locais
de estoque e destacou considerações sobre uso dos sites AX e depósitos AX. Os estudos de
caso ilustraram modelos de cadeia de suprimento com múltiplos sites e com produção
subcontratada. Estas opções básicas foram apresentadas no início do livro pois têm impacto
importante sobre os temas dos capítulos seguintes.[1] A ferramenta “Data Import/Export”
substitui no AX2012 R3 as funções do antigo “AIF – Application Integration
Framework”.CAPÍTULO 3 – Definição de ItemInformações sobre itens tangíveis estabelecem a
base de sustentação das atividades de gestão da cadeia de suprimento nos ambientes de
manufatura e distribuição. Um amplo conjunto compartilhado de dados informativos sobre o
item é imperativo para atender os requisitos oriundos das diversas partes interessadas no
processo e evitar os problemas gerados por múltiplos arquivos de dados não integrados. O
público-alvo é formado pelos profissionais envolvidos em vendas, compras, controle de
armazenamento, qualidade e contabilização, assim como engenharia e produção dos itens
manufaturados. A diversidade de interessados frequentemente gera diferentes requisitos
relativos às definições de um item. Outros requisitos também podem ser apresentados por
clientes, fornecedores, normas de fabricação, relacionamento inter empresa, operações
internacionais e aplicativos web.Estas considerações iniciais focam nos itens tangíveis, que são
identificados por códigos denominados Número de item. Na terminologia AX isto quer dizer que
a definição inicial do item consiste em registrar um Número de item exclusivo e associar a um
Tipo de Produto por Item e a um Subtipo de Produto por Produto. Além disso, como produto
estocável, o item deve ser associado a um Grupo de Modelo de Item, onde estão definidas as
regras de controle do item.Um processo típico de negócio para definir um item novo tem como
ponto de partida a discriminação dos dados chave para o item. Nesse ponto é imperativo o
entendimento sobre estrutura do relacionamento de informações atribuídas ao item. A base
dessa estrutura consiste em definir as informações por níveis, podendo ser para toda a
organização ou para uma única empresa ou ainda por site/depósito. Como dados chave são
tratados os grupos de dimensões de estoque associados ao um item, o uso dos modelos de
itens, considerações sobre as informações utilizadas na descrição do item, suas unidades de
medida e também as informações específicas para armazenamento. Todos esses tópicos serão
tratados nas seguintes seções deste capítulo.Níveis de informação para um Item: Empresa x
Site/Depósito.Processo típico para definir um Item.Dados Básicos para criar Itens Novos no
AX.Entendimento do Grupo de Dimensões de Estoque para um Item.Entendimento do Grupo
de Dimensões de Rastreamento para um Item.Uso de Modelos para carregar parcialmente
informações para Itens Novos.Informações para Descrição de um Item.Considerações sobre
Unidades de Medida para um Item.Informações adicionais para um Item
Comprado.Informações adicionais para um Item Manufaturado.Informações adicionais para um
Item de Venda.Informações Empresa x Site/Estoque para um Item.Valorização de Estoque e
Relatórios Financeiros para Itens.Espaços de Trabalho Relacionados às Definições do Item.3.1



Níveis de Informação Para Um Item – Empresa versus Site/EstoqueA definição de um item tem
início com a opção do modo como serão armazenados e controlados os dados. Por isso é
fundamental o entendimento da estrutura de níveis de informação e também a forma como a
instalação do AX deve ser feita, ou seja, se apenas uma ou múltiplas
empresas.Resumidamente, o conceito de níveis de informação empresa versus site/depósito foi
implementado no AX utilizando duas entidades distintas com identificadores denominados
Número do Produto e Número do Item. O Número do Produto representa um código para
controlar as informações dos produtos no nível empresa enquanto o Número de Item permite o
controle no nível site/depósito. Um conjunto específico de informações é definido no nível
empresa, tais como Nome do Produto, Categoria do Produto e diversas regras importantes,
enquanto outro grupo de informações para o item é definido no nível site/depósito. Dois
formulários chave são utilizados para manutenção das respectivas informações de produtos e
itens: o formulário Produtos e o formulário Produtos Liberados (para Itens).Informações para um
Item – Nível Empresa. Em complemento aos conceitos de Tipo de Produto (do Item) e o Subtipo
de Produto (do Produto), outras informações chave são utilizados no nível Empresa, incluindo:
número do produto, nome do produto, descrição estendida (e suas traduções, quando
aplicáveis), unidade de medida e conversões de unidades (quando aplicáveis).Duas
Abordagens para Definir um Item. O conceito de informações em nível empresa e em nível site/
depósito dá origem a duas diferentes abordagens para definição de itens denominadas
abordagem multiempresa ou monoempresa.Abordagem multiempresa para definição de itens.
É utilizado um processo de duas etapas para definir inicialmente o produto; em seguida é
efetuada a liberação do produto para cada empresa selecionada. A liberação do produto cria
um número de item para a empresa replicando o número do produto. Após a liberação deve ser
feito o cadastro complementar das informações do item no nível empresa. Nessa abordagem é
possível utilizar um modelo de item para carregar parcialmente informações do item.Como
exemplo, um determinado item pode ser manufaturado em uma empresa e enviado (vendido)
para uma outra empresa, que efetua a operação de distribuição de venda e entrega, de forma
que se torna necessário liberar o item para as duas empresas para manter os dados
específicos de cada operação. A abordagem multiempresa suporta o conceito de função
centralizada de engenharia, onde as funções de engenharia podem ser aplicadas a mais de
uma empresa.Abordagem monoempresa para definição de itens. É utilizado o processo de
apenas uma etapa para criar simultaneamente o produto e o item e neste caso o produto é
automaticamente registrado com liberado para a empresa. O processo de uma etapa permite
especificar um modelo durante a definição inicial do item ou aplicar um modelo posteriormente.
Essa abordagem de apenas uma etapa pode ser utilizada também em ambientes
multiempresas.De acordo com estrutura do sistema, no procedimento de liberação do produto
para a empresa, o valor alfanumérico da identificação do produto é replicado para o código do
item correspondente que será criado na empresa. Opcionalmente é permitida posterior
substituição do número do item, disponibilizando o uso de número específico por site.1 A



exclusão de um número de item de uma empresa, simplesmente remove a liberação do item
para essa empresa, mantendo o número de produto.O procedimento de criar item em apenas
uma etapa também suporta a lógica de replicação de códigos.3.2 Processo Típico Para Definir
um ItemO conceito de dois níveis de informações para criar produto e item conduz a duas
abordagens: multiempresa ou monoempresa. Ambas fazem parte do processo típico para
definir um item. Este processo normalmente tem início quando o gestor de produtos identifica a
necessidade um novo item ou produto e termina com a liberação do novo item. As etapas
desenvolvidas por este processo típico são apresentadas abaixo, na Figura 3.1.Figura 3.1
Processo Típico para Definir um Item

Importância dos Depósitos de Trânsito. O uso de depósitos de trânsito é aplicável apenas
quando definido o uso de ordem de transferência. Dessa forma será possível efetuar o
rastreamento de estoques em trânsito. Define-se um depósito de trânsito no momento de sua
criação e em seguida o mesmo deve ser associado a depósitos “de-para” específicos, conforme
as necessidades das regras de negócio.2.4 Estudos de Caso AdicionaisCaso 2.1: Modelagem
da Cadeia de Suprimento – Multisite e Multiempresa. Um empreendimento global de
manufatura e distribuição é constituído por múltiplos sites físicos e pratica transferências
intersites. Cada site é uma entidade legal distinta. A Figura 2.2 ilustra um exemplo dessa
organização, sendo uma unidade SP (com um site de manufatura e outro site de distribuição) e
uma unidade RJ (com um site de distribuição). O produto típico #1 é produzido no site de
manufatura, que utiliza de diversos depósitos AX para controlar os estoques de matéria prima,
produtos intermediários e produtos finais. Um depósito adicional de trânsito é utilizado para
controlar material enviado por ordens de transferência para o site SP de distribuição, que
armazena o produto (baseado em previsões de demanda) e vende para clientes SP. A empresa
SP adota a abordagem avançada de gerenciamento de estoque (WMS) de ambos sites.Figura
2.2 - Modelagem da Cadeia de Suprimento – Multisite e MultiempresaParte de produto final é
armazenada no site RJ (baseada em previsão de demanda) e vendida para clientes RJ. Os
requisitos de demanda são comunicados à empresa SP como demandas intercompanhia
planejadas geradas pelo cálculo do plano mestre. As ordens de compra intercompanhia
derivadas (emitidas pela empresa RJ) automaticamente criam ordens de venda intercompanhia
(para o site distribuição da companhia SP). As transferências são reportadas como envio de
ordem de venda e recebimento de ordem de compra e dessa forma os materiais em trânsito
ficam sob controle. A operação RJ que é menor, é modelada como depósito não-WMS e
utilizando a abordagem básica de gerenciamento de estoque.Caso 2.2: Modelagem da Cadeia
de Suprimento com Produção Subcontratada. Cenário de uma empresa de distribuição que se
define como “manufatura virtual” pois toda a produção é efetuada por fornecedores de serviços
subcontratados. A empresa será aqui identificada com a sigla DMV. Alguns produtos são
comprados completos. Outros são produzidos por fornecedores subcontratados utilizando
material fornecido. No exemplo ilustrado pela Figura 2.3, o produto #2 é produzido pelo



subcontratado ABC utilizando materiais fornecidos pela DMV, comprados e transferidos para o
estoque do subcontratado. A lista de materiais também inclui como componente um item
representando o “Serviço Subcontratado para o Produto #2”, conforme esse modelo de
produção subcontratada, que define o valor de custo agregado pela mão de obra
subcontratada. Esse é o valor base utilizado para os contratos de compra e fornecedores
aprovados. Além disso, a ordem de compra para esse serviço subcontratado é gerada pela
própria ordem de produção do produto final e ambas permanecem vinculadas. Dessa forma o
modelo de produção subcontratada utiliza dois elementos para controle: ordem de produção e
a ordem de compra vinculada, conforme ilustrado na lateral esquerda da Figura 2.3.Figura 2.3
Modelagem da Cadeia de Suprimento com Produção SubcontratadaNesse exemplo cada local
para subcontratado é definido como um depósito não-WMS, o centro de distribuição é definido
como um depósito com funções WMS habilitadas e todos os depósitos são atribuídos ao
mesmo site AX. Com isso, a abordagem básica de gestão de estoque é utilizada para controlar
as transações de estoque dos locais do subcontratado (por exemplo, os recebimentos de
ordens de compra e embarques de ordens de transferência) e a abordagem avançada é
utilizada no centro de distribuição.2.5 Sumário do CapítuloA definição de locais de estoque
trata-se de tópico fundamental para modelagem de qualquer cadeia de suprimento e existem
diversas opções críticas para essas definições dentro do AX. Essas opções incluem o uso dos
sites AX e depósitos AX para a modelagem dos locais de estoque e as abordagens básica ou
avançada para gestão de depósitos AX. Este capítulo revisou as variações mais importantes
para modelagem de locais de estoque e destacou considerações sobre uso dos sites AX e
depósitos AX. Os estudos de caso ilustraram modelos de cadeia de suprimento com múltiplos
sites e com produção subcontratada. Estas opções básicas foram apresentadas no início do
livro pois têm impacto importante sobre os temas dos capítulos seguintes.[1] A ferramenta
“Data Import/Export” substitui no AX2012 R3 as funções do antigo “AIF – Application Integration
Framework”.CAPÍTULO 3 – Definição de ItemInformações sobre itens tangíveis estabelecem a
base de sustentação das atividades de gestão da cadeia de suprimento nos ambientes de
manufatura e distribuição. Um amplo conjunto compartilhado de dados informativos sobre o
item é imperativo para atender os requisitos oriundos das diversas partes interessadas no
processo e evitar os problemas gerados por múltiplos arquivos de dados não integrados. O
público-alvo é formado pelos profissionais envolvidos em vendas, compras, controle de
armazenamento, qualidade e contabilização, assim como engenharia e produção dos itens
manufaturados. A diversidade de interessados frequentemente gera diferentes requisitos
relativos às definições de um item. Outros requisitos também podem ser apresentados por
clientes, fornecedores, normas de fabricação, relacionamento inter empresa, operações
internacionais e aplicativos web.Estas considerações iniciais focam nos itens tangíveis, que são
identificados por códigos denominados Número de item. Na terminologia AX isto quer dizer que
a definição inicial do item consiste em registrar um Número de item exclusivo e associar a um
Tipo de Produto por Item e a um Subtipo de Produto por Produto. Além disso, como produto



estocável, o item deve ser associado a um Grupo de Modelo de Item, onde estão definidas as
regras de controle do item.Um processo típico de negócio para definir um item novo tem como
ponto de partida a discriminação dos dados chave para o item. Nesse ponto é imperativo o
entendimento sobre estrutura do relacionamento de informações atribuídas ao item. A base
dessa estrutura consiste em definir as informações por níveis, podendo ser para toda a
organização ou para uma única empresa ou ainda por site/depósito. Como dados chave são
tratados os grupos de dimensões de estoque associados ao um item, o uso dos modelos de
itens, considerações sobre as informações utilizadas na descrição do item, suas unidades de
medida e também as informações específicas para armazenamento. Todos esses tópicos serão
tratados nas seguintes seções deste capítulo.Níveis de informação para um Item: Empresa x
Site/Depósito.Processo típico para definir um Item.Dados Básicos para criar Itens Novos no
AX.Entendimento do Grupo de Dimensões de Estoque para um Item.Entendimento do Grupo
de Dimensões de Rastreamento para um Item.Uso de Modelos para carregar parcialmente
informações para Itens Novos.Informações para Descrição de um Item.Considerações sobre
Unidades de Medida para um Item.Informações adicionais para um Item
Comprado.Informações adicionais para um Item Manufaturado.Informações adicionais para um
Item de Venda.Informações Empresa x Site/Estoque para um Item.Valorização de Estoque e
Relatórios Financeiros para Itens.Espaços de Trabalho Relacionados às Definições do Item.3.1
Níveis de Informação Para Um Item – Empresa versus Site/EstoqueA definição de um item tem
início com a opção do modo como serão armazenados e controlados os dados. Por isso é
fundamental o entendimento da estrutura de níveis de informação e também a forma como a
instalação do AX deve ser feita, ou seja, se apenas uma ou múltiplas
empresas.Resumidamente, o conceito de níveis de informação empresa versus site/depósito foi
implementado no AX utilizando duas entidades distintas com identificadores denominados
Número do Produto e Número do Item. O Número do Produto representa um código para
controlar as informações dos produtos no nível empresa enquanto o Número de Item permite o
controle no nível site/depósito. Um conjunto específico de informações é definido no nível
empresa, tais como Nome do Produto, Categoria do Produto e diversas regras importantes,
enquanto outro grupo de informações para o item é definido no nível site/depósito. Dois
formulários chave são utilizados para manutenção das respectivas informações de produtos e
itens: o formulário Produtos e o formulário Produtos Liberados (para Itens).Informações para um
Item – Nível Empresa. Em complemento aos conceitos de Tipo de Produto (do Item) e o Subtipo
de Produto (do Produto), outras informações chave são utilizados no nível Empresa, incluindo:
número do produto, nome do produto, descrição estendida (e suas traduções, quando
aplicáveis), unidade de medida e conversões de unidades (quando aplicáveis).Duas
Abordagens para Definir um Item. O conceito de informações em nível empresa e em nível site/
depósito dá origem a duas diferentes abordagens para definição de itens denominadas
abordagem multiempresa ou monoempresa.Abordagem multiempresa para definição de itens.
É utilizado um processo de duas etapas para definir inicialmente o produto; em seguida é



efetuada a liberação do produto para cada empresa selecionada. A liberação do produto cria
um número de item para a empresa replicando o número do produto. Após a liberação deve ser
feito o cadastro complementar das informações do item no nível empresa. Nessa abordagem é
possível utilizar um modelo de item para carregar parcialmente informações do item.Como
exemplo, um determinado item pode ser manufaturado em uma empresa e enviado (vendido)
para uma outra empresa, que efetua a operação de distribuição de venda e entrega, de forma
que se torna necessário liberar o item para as duas empresas para manter os dados
específicos de cada operação. A abordagem multiempresa suporta o conceito de função
centralizada de engenharia, onde as funções de engenharia podem ser aplicadas a mais de
uma empresa.Abordagem monoempresa para definição de itens. É utilizado o processo de
apenas uma etapa para criar simultaneamente o produto e o item e neste caso o produto é
automaticamente registrado com liberado para a empresa. O processo de uma etapa permite
especificar um modelo durante a definição inicial do item ou aplicar um modelo posteriormente.
Essa abordagem de apenas uma etapa pode ser utilizada também em ambientes
multiempresas.De acordo com estrutura do sistema, no procedimento de liberação do produto
para a empresa, o valor alfanumérico da identificação do produto é replicado para o código do
item correspondente que será criado na empresa. Opcionalmente é permitida posterior
substituição do número do item, disponibilizando o uso de número específico por site.1 A
exclusão de um número de item de uma empresa, simplesmente remove a liberação do item
para essa empresa, mantendo o número de produto.O procedimento de criar item em apenas
uma etapa também suporta a lógica de replicação de códigos.3.2 Processo Típico Para Definir
um ItemO conceito de dois níveis de informações para criar produto e item conduz a duas
abordagens: multiempresa ou monoempresa. Ambas fazem parte do processo típico para
definir um item. Este processo normalmente tem início quando o gestor de produtos identifica a
necessidade um novo item ou produto e termina com a liberação do novo item. As etapas
desenvolvidas por este processo típico são apresentadas abaixo, na Figura 3.1.Figura 3.1
Processo Típico para Definir um ItemCriar um Número de Produto e Definir Dados para o Item
no Nível Empresa. Na abordagem multiempresa, o gestor de produtos dentro do grupo de
engenharia centralizada cria inicialmente um número de produto e define os dados de nível
empresa. Tais dados incluem nome do produto, descrição estendida e diversas regras. Uma vez
especificadas essas regras, tais como, Grupo de Dimensões de Rastreamento, Grupo de
Dimensões de Estoque, significa que as mesmas são mandatórias para todas as empresas
autorizadas.
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