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CADASTRANDO UM ESTOQUE NO 
JETBOV

No JetBov é possível criar estoques para sua fazenda. Primeiramente, vá até o 
“Menu Principal” do JetBov e clique em “Estoque”. 

Nesta tela, você poderá registrar todos os itens que você tem em estoque, de 
qualquer tipo, seja para nutrição para consumo do gado, medicamentos e vacinas, 
entre outros materiais. 

Clique em “Novo Estoque”. É recomendado criar os estoques separados por 
categorias pois é importante separar itens sanitários, como um medicamento, de 
itens de estoque alimentícios. 

Após criar o estoque temos que cadastrar os itens que o compõe, clicando em 
“Realizar Entrada de Estoque”. Aqui, é possível adicionar um item diretamente no 
estoque, sem passar pelo financeiro.
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- Item: busque e selecione o item desejado. Caso ainda não possua nenhum item 
cadastrado, clique em “Novo item”, escrito em azul.

Após clicar, abrirá a janela de entrada de estoque onde podem ser preenchidos 
alguns dados sobre o item estocado:

- Nome do item: nome a ser dado ao item.
- Unidade: unidade do item, é a mesma unidade que será usada nos manejos.
- Categoria e subcategoria: procurar a que melhor se enquadra para o item em 
questão. São essas as categorias que irão estar presentes no relatório ‘Custos por 
mês’, sendo que irá aparecer lá quando for feito um manejo com esse item.
- Código de barras: é possível inserir o código de barras do produto.
- Código: além de nome, o item que está sendo criado pode receber um código, 
sendo possível fazer a pesquisa dele por nome ou também código.
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Selecionado o item do estoque, preencha as informações restantes:

- Estoque de Origem: Manual (Quando estiver adicionando o item pela primeira vez).
- Estoque de Destino: o estoque onde o item será cadastrado (Ex: Estoque padrão, 
sanitário, nutricional).
- Quantidade: digite um valor para a quantidade do item estocado. A unidade de 
peso já é determinada, de acordo com a que foi escolhida durante a criação do item.
- Valor unitário: escolha o valor de cada quantidade.
- Data de validade e data de compra.

Após cadastrar o Item de estoque, ele ficará na primeira tela ao acessar “Estoque”. 
Para ver os itens que estão em cada estoque criado, basta clicar em cima do estoque 
que desejar.

Ao finalizar a criação do item, ele agora faz parte do catálogo de itens da fazenda 
(menu “Meus Dados” > “Catálogo de itens”). Agora o item pode ser pesquisado no 
campo “Item”:
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Após criar o item de estoque criado, é possível realizar algumas atividades, em 
“Controle de Estoque”:

- Transferir: transfere uma quantidade parcial ou total daquele item para outro tipo 
de estoque.

- Configurar estoque mínimo: informe que o seu estoque não pode baixar de x 
quantidade, isso gera um alerta para que seja feito a reposição.

- Ajustar a quantidade: é possível alterar a quantidade em estoque manualmente, 
caso a quantidade cadastrada esteja incorreta. Também é preciso cadastrar o 
motivo da alteração para histórico. 

- Histórico: registro para acompanhar as entradas e saídas do item. 

- Excluir item: deleta o item do estoque, caso necessário. 

Pronto! Você aprendeu como criar um novo estoque! 

É possível editar os estoques criados, remover estoques, definir algum estoque 
como padrão ou renomeá-los. Para isso, clique em “Gerenciar Estoques”.


