
 Parceiros – Soluções

Unidade:     Vendas C/R
Tópico:   Devoluções e trocas

Ao concluir este exercício, você estará apto a:

Criar um documento de devolução para devolver itens

Restituir itens de um pedido de venda

Executar uma troca de itens em uma entrega usando linhas negativas
Neste exercício, você cria um pedido de venda para um cliente. Quando o
pedido é entregue, o cliente informa que um dos itens foi danificado no
percurso de entrega, então você cria um documento de devolução.  Como ele
deseja receber uma substituição, você reenvia o item do pedido de venda.
Mais tarde, o cliente percebe que precisa trocar um item por outro diferente.
Você cria então um documento de entrega com linhas positivas e negativas
para fazer a troca.

Você fatura todas as entregas para o cliente usando o assistente de geração de
documento.  No mapa de relações da nota fiscal de saída você pode ver os
documentos relacionados.

6-1 Antes de iniciar o cenário, verifique primeiro as configurações do documento dos
pedidos de venda em seu sistema.

No menu, selecione Administração  Inicialização do sistema  Configurações
do documento  Por documento
Selecione Pedido de venda na caixa drop-down.

Certifique-se de que a caixa de seleção Reabrir documento criando
devoluções/devoluções de mercadorias/notas de crédito com base no documento.
esteja marcada.

Certifique-se de que a caixa Sem confirmação do usuário está desmarcada.

6-2 Crie um pedido de venda para seu cliente.
Selecione Vendas C/R  Pedido de venda.
6-2-1 Insira as seguintes informações:

Nome do campo ou tipo de
dados

Valores

Cliente C42000

Data de entrega Data de hoje



Itens C00008

C00009
C00010

I00005

Quantidade 5 de cada

Nº do pedido de venda: ___________________________
Selecione Adicionar para gravar o pedido.

6-3 Entregue o pedido de venda.

Selecione Vendas C/R  Entrega.
Insira o cliente C42000.
Selecione Copiar de.

Selecione Pedidos de venda.
Selecione o pedido de venda que você acabou de criar na lista.
Selecione Transferir todos os dados e aceite os padrões para copiar as taxas de
câmbio no Assistente de criação de documento.
Selecione Concluir.
Número da remessa: ___________________________
Selecione Adicionar para gravar a entrega.
Confirme a mensagem do sistema.

6-4 Devolução e reenvio
O cliente diz a você que o item C00009 foi danificado no percurso de entrega e
quer devolver os 5 itens recebidos. Ele quer receber itens de substituição.
6-4-1 Crie um documento de devolução.

Selecione Vendas C/R  Devolução
Insira o cliente C42000.
Selecione Copiar de.
Selecione Entregas.
Selecione a entrega da lista.
No Assistente de criação de documento, selecione Configurar.
Selecionar Next.
Selecione somente C00009.
Selecione Concluir.

No campo Observações, digite uma nota sobre o motivo pelo qual o cliente
devolveu os itens.



Número do documento de devolução: ___________________________
Grave a Devolução, selecionando Adicionar.
Confirme a mensagem do sistema, perguntando se você deseja reabrir o
pedido original com Sim.
Em seguida, confirme a segunda mensagem do sistema informando que o
documento não pode ser modificado após ser alterado.

6-4-2 Abra o pedido de venda para reenviar os itens.

Selecione o caminho de menu Vendas C/R  Pedido de venda.
Use o botão Procurar para procurar o pedido de venda por número do
documento.
Ao abrir o pedido de venda original, você verá que a o pedido está
novamente no status Aberto.
Se você não vir o campo Qtd. pendente, selecione o ícone Configurações
do formulário para ativar o campo Qtd. pendente para exibir a quantidade
pendente por linha no pedido de venda.

Crie uma nova entrega fora do pedido de venda para executar uma entrega
subsequente para a quantidade pendente.

Use a função Copiar para  Entrega para isso.

Número da remessa: ___________________________
Grave a entrega, escolhendo Adicionar.
Selecione Sim duas vezes para confirmar as mensagens do sistema.

6-4-3 Verifique o status do pedido de venda.
Qual é o status do pedido de venda?

______________________________________________________
Voltando ao pedido de venda, você pode ver que o status agora foi alterado
de Pendente para Fechado novamente.

Também é possível exibir o processo no log de modificações. Quais
diferenças aparecem no log de modificações?
________________________________________________________
Selecione: Ferramentas  Log de modificações
Marque as duas entradas e selecione Mostrar diferenças.



6-5 Itens de troca

O cliente percebeu que precisava de outro tipo de bateria. Ele quer trocar o item
I00005 pelo item I00006. Conclua a troca usando somente um documento.

Selecione Vendas C/R  Entrega.
Insira o cliente C42000.

Insira as seguintes informações:

Nome do campo ou tipo de
dados

Valores

Data de entrega Data de hoje

Nº de referência do cliente <Número de seu pedido de
venda original>

Nº do item I00005

Quantidade -5

Nº do item I00006

Quantidade 5

Observações O cliente está trocando as
baterias referentes à entrega
<número da remessa criada>

Grave a Entrega, escolhendo Adicionar.
Número da remessa: ___________________________
Selecione Sim duas vezes para confirmar as duas mensagens do sistema.

6-6 Fature as entregas juntas.
6-6-1 Use o assistente de geração do documento para faturar as entregas juntas.

Selecione Vendas C/R  Assistente de geração de documentos.

Crie um conjunto de parâmetros com as seguintes informações.

Nome do campo ou tipo de
dados

Valores

Nome do conjunto M1

Descrição Faturamento de M1

Selecione Avançar.

Nome do campo ou tipo de
dados

Valores

Documento de destino Nota fiscal de saída

Selecione Avançar.

Marque a caixa de seleção para Entregas.



Marque o campo de seleção para Critérios de seleção expandidos.
Selecione Número do documento na lista drop-down.
Insira o intervalo de numeração do documento que inclui suas três
entregas.
Selecione Avançar.

Insira o cliente C42000 na janela Clientes.
Selecione Avançar duas vezes.

Selecione Gravar conjunto de parâmetros e Executar.
Selecione Avançar.
Em seguida, selecione Sim para gerar a nota fiscal.
Selecione Concluir.

6-6-2 Na nota fiscal, exiba os documentos relacionados no mapa de relações.
Selecione Vendas C/R  Nota fiscal de saída
Selecione o ícone Último registro de dados.

Clique com o botão direito do mouse para abrir o menu de contexto.
Selecione Mapa de relações.




