TUTORIAIS

Aquisição de Animais no
JetBov

No menu do JetBov acesse “Movimentações” > “Aquisições”, depois clique no botão
“Nova Aquisição”.
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Aqui, abrirá a janela “Entradas por aquisição”, onde é necessário preencher alguns
dados, como:
- Referência da compra: número da nota fiscal ou qualquer identificação da compra.
- Produtor de origem: nome do pecuarista de quem você está comprando os animais.
Caso ele ainda não tenha sido cadastrado na plataforma, basta clicar no botão ‘Novo
parceiro’.
- Data de compra: dia em que foi realizada a compra dos animais.
- Preço de compra: deve ser por kg ou por cabeça.
- Preço do Frete: é de todos os animais. O custo do frete por cabeça também poderá ser
visualizado após a confirmação da compra.
- Animais não identificados: marque essa opção caso os animais que estão sendo
comprados não possuam identificação individual (compra por lote).
- Quantidade de animais (Machos e Fêmeas): é um campo obrigatório, e deve ser
informada a quantidade exata de animais que estão entrando.
- Lote: destino para este novos animais. Um novo lote pode ser criado para esse compra,
clicando no botão ‘Novo Lote’.
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Obs.: Se o lote for misto (adultos e bezerros), após salvar os dados da compra no cadastro
dos animais é possível colocar as datas de nascimentos corretamente.

Ao salvar a aquisição, ela será apresentada na tela principal de aquisições, agora será
necessário clicar nos três risquinhos no canto direito, para incluir os animais.
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Para adicionar os animais, você precisa preencher os campos de Brinco e Peso, os
outros dados já vêm previamente preenchidos conforme os dados da compra.

Após inserir os dados dos animais, a compra vai ficar assim:
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Neste momento, ainda é possível editar os dados da compra, caso necessário, no botão
“Editar”. Também é possível adicionar mais animais ou remover a compra.

Já para finalizar a compra, basta clicar em “Confirmar compra”.
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Nessa janela, você pode cadastrar no financeiro, escolhendo a conta bancária para
cadastrar essa despesa.
Caso não seja para adicionar a despesa no financeiro, basta selecionar a opção “Não
lançar no financeiro”.

Após confirmar a compra, ela fica com o ícone verde, indicando que foi salvo com
sucesso. Assim os animais já foram cadastrados na plataforma, o lote criado.

Pronto! Agora você já sabe como dar entrada dos animais na Plataforma JetBov web.
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