
Bem-vindo ao tópico sobre conceitos de determinação de preços.



Neste tópico, explicaremos como a determinação de preços é administrada no SAP Business One.
Examinaremos tipos de preço que podem ser configurados para itens no sistema. Falaremos sobre itens
e listas de preços. Examinaremos como esses preços estão associados ao parceiro de negócios e como
eles são enviados a um documento.



Suponha que:

Sua empresa tem listas de preços para diferentes grupos de clientes.

Alguns clientes, como seus melhores, recebem uma determinação de preços especial.

Além disso, os clientes podem receber descontos baseados em grupos de itens ou em propriedades dos
itens vendidos

Periodicamente, você concede descontos sobre o preço de lista com base no volume de compras ou
durante transações de vendas



As empresas precisam de flexibilidade na determinação de preços. Clientes diferentes recebem preços
diferentes baseados nas circunstâncias da venda.

Por exemplo, um cliente ocasional paga um preço maior que um cliente regular ou um de seus
revendedores. Da mesma forma, um cliente que compra um volume maior conseguirá um preço melhor
do que um cliente que compra apenas um. Clientes de Internet obtêm um preço inferior do que um
cliente que precisa de serviço ao cliente em um ambiente de loja. É por isso que o SAP Business One
tem várias maneiras de lidar com a determinação de preços.

Vamos analisar algumas das diferentes ferramentas disponíveis para configurar a determinação de
preços.

No SAP Business One temos listas de preços, desconto por período e volume, grupos de desconto e
preços especiais para parceiros de negócio.



O primeiro e mais básico modo de determinação de preços são as listas de preços.

Você pode configurar listas de preços para diferentes grupos de clientes.

É possível inserir um preço para cada item e unidade de medida em cada lista de preços.

Então, quando um parceiro de negócios que pertence à lista de preços compra um item, ele recebe o
preço correto para o grupo de clientes relacionado.



Um preço base para o produto pode não ser suficiente.

Talvez você queira configurar preços de venda por um período de tempo limitado. Talvez você queira
conceder um desconto quando um cliente compra em volume.

Descontos por período e volume permitem definir descontos por datas e baseados no volume
determinado em uma lista de preços existente. Os descontos inseridos aqui substituirão o preço base na
lista de preços atribuída ao parceiro de negócios.

A unidade de medida utilizada para a compra deve coincidir com a unidade de medida definida no
desconto para que o desconto seja aplicado.



O próximo nível da determinação de preços são os grupos de desconto.

Você pode adicionar descontos com base no grupo, propriedades e fabricante do item. Esses tipos de
preços são chamados de grupos de desconto.

Se um item do documento do pedido de venda for relevante para um preço do grupo de desconto, então
o preço substituirá um preço baseado em um desconto por período ou volume ou um preço na lista de
preços.



Às vezes você quer conceder um acordo comercial ainda melhor a seus clientes favoritos. Nesse caso,
você pode utilizar preços especiais para parceiros de negócio.

Você pode basear seus descontos em qualquer lista de preços ou simplesmente inseri-los manualmente.

Você pode definir descontos por intervalo de datas, quantidades e unidades de medida.

Preços especiais definidos para um parceiro de negócios substituem todos os outros preços.

Entretanto, note que a unidade de medida definida no preço especial deve coincidir com a unidade de
medida especificada na linha do desconto a ser aplicado.



Você notará que os quatro tipos de preços variam desde o mais geral “listas de preços” para o mais
específico "preços especiais para parceiros de negócio".

Quando o sistema procura por um preço, ele procura primeiramente o tipo de preço mais específico.
Isso significa que ele começa com os tipos de preços listados na ordem inversa de como eles foram
introduzidos neste slide.

O sistema começa a procurar por um preço especial para o parceiro de negócios.

Se não houver nenhum preço especial para o parceiro de negócios, ele procurará por grupos de
desconto.

Se nenhum grupo de descontos se aplicar, ele procurará descontos por período e volume.

Se não houver descontos por período e volume, o sistema utilizará a lista de preços atribuída ao
parceiro de negócios para encontrar o preço.

A partir da versão 9.0 o sistema também analisará a determinação de preços associada para a unidade
de medida utilizada na linha.



Vamos observar as listas de preços em detalhes.

A administração de múltiplas listas de preços permite que você ofereça flexibilidade na determinação
de preços.

Por exemplo, você pretende oferecer aos clientes, que compram regularmente ou que compram em
grandes quantidades, um preço menor do que o oferecido aos clientes ocasionais ou que compram
pequenas quantidades de um item. A determinação de preços pode também se basear no tamanho do
cliente.

preços não são apenas utilizadas em vendas, mas como todas as funcionalidades de determinação de
preços, elas também são utilizadas em compras. Geralmente, você tem uma ou mais listas de preços
configuradas para representar os preços de seus fornecedores referente a itens comprados
regularmente.



Todo item em seu sistema é vinculado automaticamente a todas as listas de preços. Você pode definir
um indicador em Configurações Gerais que remova itens sem preço das listas de preços.

Quando você observa um cadastro do item, você notará que é possível visualizar preços para múltiplas
listas de preços diretamente no cadastro do item.

Você pode atribuir preços para o item em todas, exceto duas das listas de preços. Duas das listas de
preços padrão são atualizadas pelo sistema e não podem ser atualizadas pelos usuários: Último preço
avaliado e Último preço de compra.

No entanto, embora seja possível, você pode não querer manter a determinação para o preço de outras
listas diretamente no cadastro do item, porque esse preço substitui a determinação de preço automática
em uma lista de preços.



Quando você cria um parceiro de negócios, a lista de preços é atribuída a cada parceiro de negócios.
As listas de preços podem ser definidas a partir do grupo cliente do cliente ou das condições de
pagamento atribuídas se nenhuma lista de preços estiver atribuída ao grupo clientes.

Um parceiro de negócios é atribuído a apenas uma lista de preços.

Você pode visualizar e modificar a lista de preço padrão no cadastro de parceiros de negócios.



Quando você cria um documento de marketing, o sistema traz ao cabeçalho do documento a lista de
preços associada ao parceiro de negócios.

Você pode consultar a lista de preços atribuída na janela Configurações do formulário para o
documento.

Você pode substituir a lista de preços atribuída no documento, efetuando modificações diretas na
própria lista ou nas condições de pagamento. Se você modificar as condições de pagamento, o sistema
perguntará se deseja modificar a lista de preços ou não.



Ao inserir itens no documento, o sistema vai propor um preço para cada item com base na lista de
preços ou em quaisquer descontos ou preços especiais definidos por você.



Uma vez que um documento pode conter preços não apenas da lista de preços, mas também de outros
tipos de determinação de preços especial: descontos por período e volume, grupos de desconto e preços
especiais para parceiros de negócio, é util estar apto a identificar a fonte do preço.

O campo da fonte de preço fornece informações sobre a fonte dos preços e descontos na linha do item.

O campo pode conter um dos seguintes valores:

Lista de preços inativa. Indica que a lista de preços está inativa para parceiro de negócios.

Lista de preços ativa. Indica que o preço é retirado da lista de preços do parceiro de negócios, com
nenhum desconto.

Lista de preços ativa, grupos de desconto. Nesse caso, o preço é retirado do grupo de desconto
associado ao parceiro de negócios.

Preços especiais para parceiros de negócio. Indica que o preço é retirado da janela Preços especiais
para parceiros de negócio.

Desconto por período e volume. Indica que o preço é retirado da janela Descontos por período e
volume.

Esse campo pode ser especialmente útil para verificar se tudo está sendo processado corretamente
quando você configurar a determinação de preços inicialmente.

Para visualizar o campo fonte de preços, defina o campo como visível e ativo nas Configurações do
formulário.



Vamos recapitular como o sistema encontra a determinação de preços quando você cria um documento
de marketing.

Como você pode definir vários preços no sistema para o mesmo item, o sistema tem de utilizar uma
lógica para encontrar o preço válido, iniciando pelo preço mais específico.

O sistema utiliza a lista de prioridades acima para encontrar o preço válido. Depois de ter encontrado o
preço, o resultado é inserido no documento.



Primeiro, o sistema procura por um preço especial específico para o item e para o parceiro de negócios.

Se não existir, ele vai procurar por um grupo de desconto associado ao parceiro de negócios.



Se nenhum grupo de desconto existir, então ele vai procurar descontos por período e volume na lista de
preços selecionada.

Em seguida, vai procurar um desconto por período e volume. O sistema verifica se o item e a unidade
de medida especificados na linha correspondem ao desconto por período e volume na lista de preços.



Se nenhum desconto válido por período e volume existir nessa lista de preços com relação a esse item
e unidade de medida, então será utilizada a lista de preços base atribuída ao documento.

Se um preço específico existir para a unidade de medida no documento, então será utilizado esse preço.
Entretanto, a lista de preços não precisa conter uma entrada para a unidade de medida específica
utilizada no documento. O preço será calculado automaticamente para o item com base nas relações no
grupo da unidade de medida.



Há 4 tipos de determinação de preços no SAP Business One: listas de preços, descontos por período e
volume, grupos de desconto e determinação de preços especial para parceiros de negócios.

Quando você cria um documento de marketing, o sistema traz ao cabeçalho do documento a lista de
preços associada ao parceiro de negócios. Você pode visualizar a lista de preços atribuída na janela
Configurações do formulário.

Você pode modificar a lista de preços atribuída no documento, efetuando modificações diretas na
própria lista ou nas condições de pagamento. Se você modificar as condições de pagamento, o sistema
perguntará se deseja modificar a lista de preços ou não.

Ao inserir itens no documento, o sistema vai propor um preço para cada item com base na lista de
preços ou em quaisquer preços especiais definidos por você.

Primeiramente, o sistema analisa o preço mais específico e continua até encontrar um preço adequado.

A hierarquia de determinação de preços é: preços especiais para um parceiro de negócios, grupos de
desconto, descontos por período e volume com base na lista de preços associada ao documento de
marketing e, por último, preços na lista de preços.

O campo da fonte de preço exibe a fonte de preços e descontos na linha do documento.



Você concluiu o tópico sobre conceitos de determinação de preços. Obrigado pela participação.


