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Guia de Implantação  

LOGÍSTICA COM ENDEREÇAMENTO (RECEBIMENTO NOTA FISCAL)  
 
O objetivo deste GUIA é auxiliar implantação da operação do recebimento de            
mercadoria do módulo de logística com endereçamento até sua armazenagem nos           
porta-paletes. 
 

1. Cadastro da Loja CD. 
 
Para incluir um CD no sistema é necessário efetuar o Cadastro de Loja e solicitar para o                 
suporte da Bluesoft identificá-la como um CD. 
 
Cadastrar loja: 
Menu de Acesso: Administração → Lojas → Consultar e Pré-Cadastro de Lojas 
Orientações detalhadas no link de ajuda:  
https://ajuda.bluesoft.com.br/modulo-administracao/cadastro-de-pessoas-lojas/1346 
 
Após habilitada a empresa como CD é necessário o Sistema determinará as lojas que              
atende através da linha de compra, que será tratada no tópico 4 deste documento. 
 

2. Parametrizações espaço logístico. 
 

 
 

a. Local de Estoque  
Menu de Acesso: Estoque e NFe → Cadastros → Locais de Estoque 
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Locais de estoque tem a finalidade de identificar áreas em que as lojas armazenam seus               
produtos. É necessário realizar o cadastro, para realizar operações como Endereçamento           
Logístico e Distribuição do Operador Logístico. 
 
Clicar no botão “INCLUIR”, selecione a loja, informe uma descrição para o área e clique no                
botão “SALVAR”. 
 

 
 
Inicialmente, cada loja possui apenas um local de estoque, mas é possível cadastrar             
quantos locais for preciso. 
 

b. Endereços Logístico 
Menu de Acesso: Logística → Cadastros → Gerenciamento Logístico  
 
Selecione a loja  e local de estoque e clique no botão “ADICIONAR ÁREA”. 

 
 
Informe mapeamento de seu centro de distribuição conforme ilustrado acima.  
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Rua, refere-se às ruas do centro de distribuição. Cada corredor deve ter um único número               
que o identifique dentro daquela mesma área. Considere utilizar nova sequência para os             
corredores de locais diferentes de trabalho, como explicado acima. Nas estruturas           
porta-palete, identifique os corredores e não cada lado individualmente. No geral,           
assinalamos números de forma ascendente, iniciando por 01, começando de um lado do             
galpão e terminando do outro. O usual é que os corredores sejam dispostos de forma               
alinhada às docas. 
 
Coluna, chamamos de “coluna” o conjunto de espaços de armazenagem compreendidos           
entre as laterais de uma estrutura porta-palete. As coluna também são chamadas de             
prédios, pois de forma análoga ao endereçamento de uma cidade, cada rua (corredor) tem              
prédios (colunas) dos dois lados. Tendo em mente a mesma ideia usada nas cidades,              
identifique os módulos do lado esquerdo do corredor com numeração ímpar e os do lado               
direito com numeração par. Comece a numerar sempre pelo lado das docas, de forma a dar                
uma boa ideia espacial às pessoas, uma vez que o primeiro prédio de uma rua estará                
situado do lado próximo às docas. 
 
Nível, corresponde aos andares de um prédio (coluna). Comece assinalando o número 01             
para o nível mais baixo e continue de modo ascendente até o nível mais alto. O Nível possui                  
dois tipos: 

● Picking é o local de preparação e separação dos produtos a serem enviados para              
as lojas. 

● Pulmão é a área do armazém reservada para os produtos que possuem maior             
demanda. 

 
Sequência, corresponde aos apartamentos de um prédio (coluna). Quantos apartamentos          
(sequências) existem neste andar (nível). 
 

 
 
Caso as prateleiras de seu CD não sejam padronizadas, cadastre pelo prateleira maior e              
inative os espaços inexistentes nas demais. 
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Caso inative ÁREA o Sistema entenderá que todos os seus subníveis (rua, coluna, nível e               
sequência) serão desabilitado, essa regra servirá para todo agrupamento, ou seja,           
desabilitando o NÍVEL o sistema inativará as sequências. 
 
Para inativar abra árvore de gerenciamento logístico e pela coluna status desabilite            
conforme ilustrado na imagem acima. 
 

c. Impressão ETIQUETA de endereçamento 
Menu de Acesso: Estoque e NFe → Cadastros → Locais de Estoque 
 
Clique no botão impressora, o Sistema notificará quantas etiquetas serão impressas.           
Recomendamos se seu CD é grande emitir pela menor nível na árvore de gerenciamento              
logístico. 
 

 
 

   
É necessário instalar o TECPRINT para comunição entre o Bluesoft ERP e a impressora, segue o                               
link https://ajuda.bluesoft.com.br/modulo-ferramentas/bluesoft-print/16057 
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d. Cadastro da DOCA  

 
Definir o local na área de Logística (geralmente expedição), destinado ao embarque e             
desembarque de produtos em vários modais (carretas ou contêineres). Na Logística os            
produtos são embarcados nas DOCAS da expedição. 
 
 
Menu de Acesso: Estoque e NFe → Cadastros → Locais de Estoque 
 
Selecione a empresa, busque os estoques cadastrados, clique no botão “LÁPIS” para            
editar e informe o endereço da DOCA. 
 

 
 

 
 

3. Cadastro de produto 
 
Menu de Acesso: Compras → Cadastros → Produtos → Incluir/Consultar 
 
Na aba COMPRAS na configuração de compra por caixa é necessário informar LASTRO e              
CAMADA do palete. 
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Clique no editar para parametrizar os dados para efetuar pedidos de compra por palete, as               
informações logísticas (lastro e camada) do produto devem estar preenchidas corretamente,           
clique no botão “CONFIRMAR” e posterior “SALVAR”. 
 

 
Lastro é a quantidade que está disposta horizontalmente. 
Camada é a quantidade que é disposta verticalmente. 
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4. Linha de Compra CD 
Menu de Acesso: Compras → Linha de Compra CD  
 
Selecione CD/Operador Logístico e o Fornecedor Divisão, em seguida clique em           
“BUSCAR”, em seguida, serão listados os itens que estão associados a esse fornecedor. 
 
Para adicionar um produto em todas as lojas que ele possua sortimento, clique no checkbox               
ao lado do código do produto. 
Para adicionar todos os produtos em uma determinada loja, clique sobre o checkbox da loja               
desejada. 
Para adicionar todos os produtos em todas as lojas, clique sobre o checkbox da grid. 
 

 
 
Para completar a operação clique em “SALVAR LINHA DE COMPRA CD”. 
 
Observação IMPORTANTE: o Sistema só reconhece se o produto estiver na linha de             
compra da loja e CD, ou seja, necessário estar nas duas linhas. 
 

5. Pedido de Compra em PALETE 
Menu de Acesso: Compras →Pedido de Compra → Incluir 
 
Informe o Fornecedor, na linha do contrato de fornecimento a ser utilizada clique no botão               
“INCLUIR PEDIDO”. 
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Informe o tipo de distribuição como CD e local de entrega o CD que está solicitando a                 
compra. 
 

 
 
No exemplo, um determinado produto possui lastro 20 e camada 4, portanto um palete              
deste produto possui 80 caixas. Ao preencher o valor 2 na quantidade de palete, a               
quantidade de 160 caixas é preenchida automaticamente. 
 

 
 
Caso necessite visualizar e/ou editar quantidade de camada de um duplo clique no campo              
palete, faça alteração devida e confirme. 
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IMPORTANTE: Sugestão de compra CD olhará a venda média das lojas atendidas e             
somará a venda média do CD quando esse realizar operação de venda. 
 

6. Recebimento da NF 
Menu de Acesso: Estoques e NFe → Recebimento de Mercadorias  
 
Realize o lançamento da nota fiscal normalmente até operação de ROMANEIO. 

 
 

7. Recebimento de Carga COLETOR DE DADOS (PDA) 
Menu de Acesso: Logística → Recebimento de Carga 
 
Selecione a loja, data da carga e clique em “NOVA”, selecione pela flag o processo a ser                 
conferido e clique no botão “CRIAR CARGA LOGÍSTICA / CD”. 
Faça a leitura do EAN da caixa e clique em OK, informe os dados e SALVE. 
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● Itens à receber: Nesta aba serão listados os itens da carga que o usuário dever               
receber e seus respectivos códigos de barra. 

● Itens recebidos: Nesta aba serão listados os itens já recebidos pelo usuário na             
carga, e suas respectivas quantidades,data de validade e lote. 

● Consultar paletes: Nesta aba serão listados ao usuário os paletes criados para a              
carga. 

 
Validações que o Sistema realiza: 

● Neste módulo de recebimento para evitar o recebimento de produtos incorretos, se o             
produto comprado for uma caixa não será possível recebe-lo coletando o código            
unitário do mesmo, exceto se o parâmetro no módulo estoque estiver ativado para             
liberação, quando o código da caixa for um PLU. 
A compra deste produto foi feita em caixa e você escaneou o GTIN da unidade. Por favor                 

escaneie o DUN da caixa 
 

● Além disso o usuário é informado que o recebimento deste item ainda está             
incompleto. 
Recebimento incompleto 

 

● Ou até mesmo quando se recebeu um produto em quantidade maior a nota fiscal. 
Capacidade do palete superada, item não incluído, quantidade máxima permitida: 80un,           

quantidade coletada: 600.0un 

● Quando a capacidade do palete atingir 100% o palete atual será fechado e o usuário               
será enviado para o módulo de impressão da Etiqueta de Palete. 

Recebimento completo 
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Tamanho da impressão A4. 

Para imprimir a CAPA de palete via mobile, segue o link do ajuda que orienta as                
configurações devidas:  
https://ajuda.bluesoft.com.br/modulo-administracao/configuracao-de-ip-para-impressao-de-e
tiqueta-de-palete-via-dispositivos-moveis/11414 
 

Para finalizar o processo de recebimento clique no botão “FECHAR CARGA”. 
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8. Armazenamento Endereçamento Logístico COLETOR DE DADOS 
Menu de Acesso: Logística → Endereçamentos de Paletes 
 
Informe a loja, faça leitura do endereço da DOCA e clique no botão “BUSCAR”, selecione o                
produto que deseja endereçar. 

 
 
Faça a leitura do endereço que será alocado a mercadoria no campo NOVO ENDEREÇO e               
clique no botão salvar. 
 

 
 
Processo de recebimento da mercadoria finalizado com SUCESSO!  

 
Atualização: 17/08/2017 
Versão: 186.14 

13 



 
Al. dos Maracatins, 426  Moema 

São Paulo, SP, Brasil   
(11) 55435406 

 

 
 
Checklist Implantação 

 
1. Cadastros e configurações da Loja CD 
2. Parametrização do espaço logístico  
3. Definir a DOCA 
4. Configuração para impressão de Etiqueta e Capa de Palete  
5. Parametrizar o produto para logística 
6. Linha de Compra CD e LOJA 
7. Pedido de Compra CD Palete (necessário ter o cadastro do fornecedor, contrato de             

fornecimento e negociação de compra) 
8. Recebimento NF 
9. Romaneio da Carga (recebimento) 
10. Impressão da CAPA de Palete 
11. Armazenamento Endereçamento Logístico 

 
Documentações Auxiliares 

 
Cadastro da Loja 
https://ajuda.bluesoft.com.br/modulo-administracao/cadastro-de-pessoas-lojas/1346 
Cadastro Locais de Estoque 
https://ajuda.bluesoft.com.br/modulos-estoques-e-nf-e/locais-de-estoque/1340 
Cadastro de Gerenciamento de Endereços Logístico 
https://ajuda.bluesoft.com.br/modulo-logistica/logistica-gerenciamento-de-enderecos-logisticos/10112 
Cadastro de Produtos 
https://ajuda.bluesoft.com.br/glossario/cadastro-de-produtos 
Pedido de Compra por Palete 
https://ajuda.bluesoft.com.br/sem-categoria/pedido-de-compra-por-palete/1844 
Recebimento de Carga 
https://ajuda.bluesoft.com.br/modulos-estoques-e-nf-e/recebimento-de-cargas-carga-logistica-cd/171
76 
Configuração impressora de capa de palete via mobile 
https://ajuda.bluesoft.com.br/modulo-administracao/configuracao-de-ip-para-impressao-de-etiqueta-d
e-palete-via-dispositivos-moveis/11414 
Configuração do TECPRINT 
https://ajuda.bluesoft.com.br/modulo-ferramentas/bluesoft-print/16057 
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