Despescas – lançamento de dados

VE.Ord
Neste campo devemos digitar a identificação do cultivo, isto é o número do viveiro junto com
o número de ordem correspondente devidamente separado pelo PONTO.
Fazenda
Neste campo devemos digitar o código da Fazenda exatamente como foi cadastrada
Seq.
Digitar o número da sequência da despesca, isto é, se houver mais de uma despesca para
diferentes clientes.
Tipo
Selecionar o tipo da despesca, sendo Total para quando o cultivo esta sendo encerrado, e
Parcial para casos de desbaste de população/biomassa.
Tamanho
Digitar a biometria da despesca
Kg
Biomassa em quilogramas entregue para esse cliente correspondente à NF
Data
Data da despesca
Cliente
Nome do cliente segundo o cadastro
Beneficiamento
Nome do Beneficiamento que vai processar o produto

Lote
Lote em referência à despesca do viveiro nessa data
Faturamento
Valor faturado segundo NF
Custo/Beneficiamento
Valor pago pelo beneficiamento do produto se houver cargos
Outros Custos
Outros valores referentes ao cultivo em geral, exemplo: custo em fertilizantes, aditivos, etc.
Podem ser preenchidos mais de um campo de ‘outros custos’ se houver entregas para
diferentes clientes, pois, os valores digitados individualmente serão somados e um valor total
será apresentado no resumo final.
Comentários
Digitar qualquer comentário se houver necessidade
IMPORTANTE:
Se não houver nenhuma despesca para um cultivo devido que os animais foram transferidos a
outro viveiro, não deverá ser criado nenhum registro de despesca, e o código de ‘Status’ no
registro maestro não deverá ser nem ‘A’ ou ‘C’, pode ser usado o código ‘X’. Se for usado o
código ‘C’ como corresponde a um cultivo encerrado normalmente por despesca, isto trará um
erro no programa que apresenta o Resumo Econômico por Ciclo/Mês [Division by zero]. No
caso que um cultivo seja descartado totalmente, deverá ser criado um registro de despesca
com biomassa igual a zero [0] quilograma, no campo que corresponde ao Cliente, deverá ser
preenchido como DESCARTE, e no campo ‘Outros Custos’, deverá ser preenchido como
corresponde. De esta maneira, teremos os resultados econômicos correspondentes sem erros
na apresentação dos dados.

