
Bem-vindo ao tópico sobre desconto por período e volume.



Nesse tópico, você vai configurar descontos por período e volume nas listas de preços.



Suponha que: Sua empresa concede periodicamente descontos sobre o preço da lista com base no
volume de compras ou durante transações de vendas. Os descontos por período e volume sobre listas
de preços específicas são configurados antecipadamente para vendas sazonais.



Um preço base para o produto pode não ser suficiente.

Talvez você queira configurar preços de venda por um período de tempo limitado. Você pode desejar
conceder um desconto quando um cliente compra em grande quantidade.

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 sobre gravarão o preço base na lista de preços atribuída ao parceiro de
negócios se a unidade de medida especificada no desconto coincidir com a unidade de medida na linha.

Os descontos não serão aplicados se um preço especial para o parceiro de negócios ou um grupo de
desconto for aplicado ao cliente ou ao item.



Você pode utilizar descontos por período e volume para definir preços especiais nas listas de preços.
Um preço especial pode ser aplicado a um período definido ou a uma escala de quantidade.

Por exemplo, você decide realizar uma venda de outono de móveis de escritório. Você deseja conceder
um desconto de 5% sobre o preço de mesas e cadeiras na lista de preços para baixo volume no mês de
setembro. Durante esse período, você também concederá um desconto adicional de 3% para qualquer
um que comprar um conjunto de 4 cadeiras ou mais.



No SAP Business One, descontos com base no tempo são definidos primeiramente e, em seguida, os
descontos por volume são definidos para os períodos de validade. Abra a lista de preços e, em seguida,
clique duas vezes para abrir a janela do período de validade. Após ter inserido a validade, clique duas
vezes novamente para abrir a janela para definir a quantidade necessária para o desconto.

Quando um documento de marketing utiliza essa lista de preços, o parceiro de negócios será
qualificado para os descontos por período e volume.



Na janela Descontos por período e volume, você seleciona primeiramente a lista de preços para a qual
você deseja definir descontos.

Em seguida, adicione os itens individualmente ou por intervalos e grupos.

Depois selecione uma fonte de preço para o desconto. Visto que a lista de preços pode ser definida em
uma moeda primária e duas adicionais, a caixa drop-down permite que você nomeie qual preço de
moeda será utilizado como base para o preço especial nas janelas Desconto por período e Desconto
por volume.

Em nosso cenário, queremos configurar um desconto sobre cadeiras de escritório em preço de moeda
primária na Lista de preços para baixo volume. Então, selecionamos a lista de preços, o item das
cadeiras de escritório e, em seguida, o preço unitário na moeda primária.



Clique duplo para abrir a janela Descontos por período.

Insira os intervalos de datas para o desconto.

Você pode inserir o desconto por porcentagem ou modificando o preço após o desconto.

O campo de seleção Auto determina se o desconto é recalculado automaticamente quando a lista de
preços é atualizada.

Em nosso exemplo, nós inserimos as datas para nossa venda de outono e, em seguida, adicionamos um
desconto de 5% para o período.

Se quisermos nos certificar de que o preço não aumentará durante o período de vendas, mesmo que a
lista de preços seja modificada, é possível desmarcar o campo de seleção Auto.



Para adicionar descontos adicionais baseados no volume, clique duas vezes na linha para abrir a janela
Descontos por volume para lista de preços.

Insira a quantidade necessária para receber o desconto. Em seguida, insira a porcentagem total de
desconto ou o preço especial para cada unidade de quantidade.

Aqui podemos inserir um desconto adicional de 3% para 4 cadeiras.

Nós inserimos 4 para a quantidade e, em seguida, visto que o desconto base é de 5%, inserimos 8%
para conceder um desconto adicional de 3% do preço da lista de preços.



Se você tiver múltiplas unidades de medida definidas para um item, você pode definir descontos e
preços baseados no volume de cada unidade de medida no Grupo de unidade de medida do item.

Na mesma janela (Descontos por volume para lista de preços), adicione apenas uma linha para exibir
cada unidade de medida adicional.

Você pode adicionar um desconto por volume para qualquer uma das unidades de medida do item,
mesmo se ela não tiver sido definida na lista de preços selecionada na janela Descontos por período
para esse item.

Entretanto, se a unidade for eliminada posteriormente do grupo de unidade de medida para o item,
então, o desconto também será removido dessa tabela.



Uma vez que você tenha definido alguns descontos por período e volume para alguns itens, você pode
querer copiar esses descontos para outros itens.

Na transação Desconto por período e volume, inicie selecionando uma lista de preços da caixa drop-
down.

Em seguida, selecione o item cuja definição de desconto por período ou volume você deseja copiar,
clicando duas vezes na linha.

Selecione o botão Copiar descontos.

Agora, selecione os itens aos quais você deseja conceder o mesmo desconto. O procedimento padrão é
selecionar todos os itens.

Você tem duas opções adicionais para definir como a cópia deve ser feita:

A primeira opção é: Selecionar itens sem Descontos por período – Essa opção é utilizada para copiar
descontos apenas para itens que ainda não possuem nenhum desconto por período e volume.

A segunda opção é: Selecionar itens do mesmo grupo de UM – Essa opção permite que você limite a
cópia dos descontos para itens com o mesmo grupo de unidade de medida e apenas para as unidades
definidas para os itens-alvo.

Por exemplo, se tivermos um desconto por período em pacotes de um tipo de papel, poderíamos
decidir copiar o mesmo desconto para outro tipo de papel com a mesma unidade de medida.



Descontos por período e volume permitem definir descontos por datas de validade e baseados em
volume para uma lista de preços existente.

Os descontos inseridos aqui substituem o preço base na lista de preços atribuída ao parceiro de
negócios.

A configuração de um desconto por período e volume envolve múltiplas janelas. Primeiro, você
seleciona um item e seu preço a partir da lista de preços, em seguida, configura um período de validade
antes de abrir a terceira janela para definir os descontos por volume para o período de validade.

Você pode adicionar um desconto por volume para qualquer uma das unidades de medida do item,
mesmo se ela não tiver sido definida na lista de preços selecionada na janela Descontos por período
para esse item. Entretanto, a unidade de medida especificada no desconto deve coincidir com a unidade
de medida na linha de documento para o desconto ser aplicado.

Você pode copiar descontos por período e volume para outros itens, selecionando todos os itens, itens
específicos ou utilizando as opções para selecionar itens sem descontos por período ou itens do mesmo
grupo de UM.



Você concluiu o tópico sobre descontos por período e volume. Obrigado pela participação.


