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O Módulo de Estoque do Centralx Clinic traz precisão e praticidade para o controle de entrada e saída de 
materiais e medicamentos na clínica. Para cada registro de entrada e saída você informa data, fornecedor ou 
responsável, número da nota fiscal, quantidade e valor da unidade, gerando um registro completo e organizado.

O programa ainda possui a impressão de relatórios de estoque de modo que toda a movimentação do estoque 
pode ser controlada e analisada de acordo com diferentes parâmetros.

Movimentação do estoque

Acessando a movimentação do estoque é possível visualizar os registros de acordo com o material / medica-
mento, de acordo com a data de lançamento e ainda apenas entradas, apenas saídas ou ambos os registros. É 
na movimentação do estoque também que são informadas novas entradas e saídas, e aquelas já registradas 
podem ser editadas e/ou apagadas.

Outro ponto importante da movimentação é a configuração para baixa automática de materiais e medicamen-
tos quando lançados na conta de algum paciente. Basta que seja marcada uma opção no cadastro do material / 
medicamento e então sempre que ele for incluído em uma conta automaticamente é gerado um registro de 
saída na movimentação do estoque. No cadastro de cada material/medicamento você visualiza ainda a quanti-
dade do mesmo em estoque, calculada com base nos registros.

Relatórios

Os relatórios do estoque são gerados com apenas um clique. Você pode visualizar relatórios da posição do 
estoque ou da movimentação do mesmo.

• O relatório de Posição do estoque é gerado para uma data e tabela específicas que você seleciona, e 
informa a quantidade em estoque de todos os materiais/medicamentos cadastrados na tabela escolhida. 

• O relatório da Movimentação do estoque ordenada por data pode exibir entradas, saídas ou ambas de 
materiais/medicamentos da tabela desejada. Você ainda escolhe se deseja ver todos os lançamentos ou 
apenas os compreendidos entre determinado período.

• O relatório da Movimentação do estoque agrupada por material também permite a escolha de entradas, 
saídas ou ambas, todos os lançamentos ou de um período específico e ainda a escolha se deseja visualizar 
todos os materiais/medicamentos ou algum específico, por exemplo, gerar um relatório apenas da movi-
mentação de Novalgina no estoque.


