QUANTIDADE COMUNICADA: UTILIZAÇÃO, CONTAGEM DE
STOCK E ENTREGA
Sabemos que não existem duas infraestruturas iguais e que
existem muitas formas de registar formulações químicas com
base nas operações e objetivos da própria infraestrutura, bem
como nas necessidades dos clientes. Para responder a estas
diferentes necessidades, o ClenChain permite que comunique até
três tipos de quantidades: Utilização, contagem de stock e entrega.
A totalidade das três não é estritamente necessária, mas deve
comunicar pelo menos um tipo de quantidade a cada mês. Isto
permite que uma formulação seja registada como “ativa” e que

apareça na sua análise no relatório InCheck. Se tiver quantidade
zero de uma formulação num mês, pode registar um zero ou
omitir por completo. Nota: Ao registar uma quantidade, TEM de
registar a sua massa e NÃO o volume.

OS TRÊS TIPOS
1. Utilização - quantidade de formulações químicas que usou ou
consumiu durante o mês. A utilização pode ser baseado no
consumo real. Ou pode ser calculada adicionando a quantidade
ao inventário no início do mês às suas formulações químicas
recebidas (entrega) e subtraindo a quantidade de inventário
que possui no fim do mês.

2. Contagem de stock - quantidade de formulações químicas
presentes nas suas instalações, também conhecido como
“quantidade no local”. Isto é normalmente calculado fazendo
um inventário. Se o seu período de relatório for agosto de 2019,
então o valor da “contagem de stock” deve ser registado
durante o mês de agosto. Se fizer inventário apenas uma ou
duas vezes ao ano, então este valor pode ser uma média
mensal.

3. Entrega - quantidade de formulações químicas entregues nas
suas instalações. Pode escolher registar todas as entregas ou
remessas ou agregar todas as entregas de uma formulação
química num mês completo. Dependendo das suas operações,
tal também pode ser representado por compras.
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