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Receção das anilhas pelos clubes
Caros,
No seguimento da melhoria dos processos relativos às anilhas, decidimos automatizar o controlo
da receção das anilhas nos clubes.
A Direção quando recebe as anilhas, coloca a data em que o pedido foi rececionado e define a data
limite para a conferencia dos clubes. Após a data limite, os clubes não poderão fazer qualquer
reclamação relativa ao pedido em causa. Para os clubes acederem a esta informação, foi criada, na
área reservada aos clubes, uma rubrica nas anilhas com o nome «Pedido de anilhas». Nesta rubrica
os clubes poderão verificar as datas de receção dos pedidos na FOP e a data limite para
reclamação de anilhas não fornecidas.
Foi também adicionada uma outra rubrica nas anilhas como nome «Receção de Anilhas». Através
desta rubrica, o clube deve registar as anilhas rececionadas. Esta operação só é permitida se os
pedidos estiverem sido rececionados na FOP e se não tiver sido ultrapassada a data limite para
registo da receção das anilhas. Cada clube tem acesso a todas as anilhas pedidas no respetivo
pedido. Aparece no visor uma lista com todas as anilhas pedidas ordenadas por STAM, tipo de
anilha (normais, reforçadas ou aço) e por medida. Em cada linha é indicado o STAM, o tipo de
anilha, o diâmetro, a quantidade pedida, a primeira anilha, a última anilha, um quadrado para
confirmar a receção daquelas anilhas e um espaço para colocar uma descrição.
Quando os clubes recebem as anilhas da FOP, vão assinalando as anilhas que vão encontrando na
embalagem. No fim deve-se gravar a informação, ficando registadas as anilhas recebidas pelo
clube. A gravação deve ser feita no fim mas pode ser feita várias vezes, não sendo obrigatório que
a conferencia seja feita de uma só vez. Se no final da conferencia todas as linhas estiverem
confirmadas, significa que o clube recebeu todas as anilhas. Caso existam linhas não confirmadas,
é aconselhável verificar se aquelas anilhas não constam no pacote enviado pela FOP ou se houve
alguma falha na conferencia. Caso as anilhas não tenham sido mesmo enviadas ou tenha havido
alguma anomalia nas anilhas enviadas, deve-se fazer uma descrição do problema em cada linha
onde se encontrem anomalias. Lembro que após efetuarem os registos é necessário gravar a

informação.
Após a data limite das reclamações, a FOP irá recolher todas as falhas de todos os clubes e enviar a
informação ao fornecedor.
Este procedimento será obrigatório a partir da receção das anilhas do próximo pedido, ou seja, na
receção das anilhas do quarto pedido de 2014.
Os clubes interessados poderão testar esta nova funcionalidade para o terceiro pedido até ao dia
15/03/2014, data que foi fixada como limite das reclamações deste pedido.
Como sempre, ficarei à Vossa disposição para qualquer esclarecimento relativo a este processo.
Melhores cumprimentos.
Pela Direção da FOP,
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