
Fundamentos – Exercícios

Unidade:     Determinação de preço
Tópico:   Conceitos de determinação de preço

Ao concluir este exercício, você estará apto a:

Responder perguntas sobre como os preços são
calculados em documentos de marketing

Visualizar as opções da atribuição da lista de preços
para o cadastro de clientes

Criar pedidos de venda e visualizar a fonte de
preços nas linhas

Modificar manualmente preços em um documento
de vendas

Nesse exercício, você exibirá seus conhecimentos sobre
conceitos de preço ao responder uma série de perguntas
sobre preços.
Você visualizará a lista de preços atribuída em um
registro mestre do cliente e também os locais onde as
listas de preços podem ser atribuídas.

Você adicionará o campo Fonte de preços à janela
Pedido de venda para que você possa visualizar a fonte
de preços no pedido de venda.
Em seguida, você criará um pedido de venda para o
cliente e visualizará as fontes de preços nas linhas.
Assumindo a função de gerente de vendas, você
autorizará modificações de preço no pedido de venda
que você criou.

1-1 Exiba seu conhecimento sobre conceitos de preço.

1-1-1 O SAP Business One utiliza hierarquia de preços para procurar os preços de itens
em um documento de marketing.  Liste os quatro tipos de preços e a sequência em
que o sistema procura os preços.
Preencha esse campo com suas respostas:

Pedido Tipo de preço

#1

#2



#3

#4

Qual é a lógica que o sistema utiliza para essa pesquisa?  Por que ele utiliza essa
sequência específica?
_______________________________________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________

_______________________________________________________

1-2 Visualize o cadastro do cliente C42000 para consultar os valores atribuídos à lista de
preços, condições de pagamento e grupo cliente.

Qual valor está definido para o grupo cliente?

_______________________________________________________________

Qual valor está definido para a lista de preços?

_______________________________________________________________

Qual valor está definido para as condições de pagamento?

_______________________________________________________________

Qual é a lista de preços associada às condições de pagamento?

_______________________________________________________________

Há uma lista de preços associada ao grupo cliente?

_______________________________________________________________



1-3 Crie o pedido de venda para o cliente C42000.
1-3-1 Crie o pedido de venda para o cliente C42000 e item A00005. Visualize o campo

da fonte de preços para consultar a fonte do preço.

Nome do campo ou tipo de
dados

Valores

Cliente C42000

Data de entrega Data de hoje

Item A00005

Quantidade 1

Qual preço está determinado para o item?

____________________________________________________

Qual é a fonte do preço?

____________________________________________________
Dica: se o campo Fonte de preços não estiver visível na linha, utilize o ícone

Configurações do formulário para adicionar o campo.

Como você pode visualizar a lista de preços ativa do documento?

________________________________________________________

1-3-2 Modifique o preço manualmente para GBP 245,00 (ou a moeda e preço adequados
para sua localização).

Qual valor é exibido no campo Fonte de preços?

____________________________________________________

1-3-3 Adicione uma segunda linha no pedido de venda para uma quantidade de 3 para o
item I00008.

Qual preço está determinado para o item? Qual é a fonte do preço?

__________________________________________________

Ao adicionar um desconto de 3% sobre o item, qual será a fonte do preço?

____________________________________________________

1-3-4 Grave o pedido de venda

Nº do pedido de venda: ______________


