
Fundamentos – Exercícios

Unidade:     Determinação de preço
Tópico:   Descontos por período e volume

Ao concluir este exercício, você estará apto a:

Configurar um desconto sazonal utilizando
descontos por período

Adicionar um desconto adicional baseado em
volume

Copiar o desconto para os itens adicionais

Nesse exercício, você deseja configurar preços
especiais para uma lista de preços referente a uma
venda sazonal.

Você deseja conceder um desconto de 5% sobre mesas
e cadeiras para a lista de preços Teste por um mês.

Adicionalmente, também deseja adicionar um desconto
de 3% sempre que um cliente comprar 4 cadeiras
utilizando essa lista de preços.

3-1 Adicione um desconto sazonal sobre mesas e cadeiras na lista de preços Teste.
3-1-2 Inicie selecionando a lista de preços e, em seguida, adicionando os dois itens aos

quais você deseja conceder descontos na janela Desconto por período e volume.

Nome do campo ou tipo de
dados

Valores

Código inicial OF2002

Código final OF2003

3-1-2 Primeiramente, configure um desconto de 5% para OF2002 válido desde hoje até o
fim do próximo mês.
Insira os seguintes valores na janela Desconto por período e volume.



Nome do campo ou tipo de
dados

Valores

Válido desde Data de hoje

Válido até Fim do próximo mês

Desc. 5

3-2 Copie o desconto por período de 5% para cadeiras e adicione um desconto adicional de 3%
quando um cliente comprar 4 cadeiras ou mais.

3-2-1 Copie o desconto de 5% da mesa para as cadeiras.

3-2-2 Conceda um desconto total de 8% a qualquer compra de 4 cadeiras a seu preço de
venda sazonal.

Insira as seguintes informações na janela Descontos por volume para Lista de
preços:

Nome do campo ou tipo de
dados

Valores

 Quantidade 4

Desconto 8

3-3 Crie um pedido de venda para o cliente C42000 e os itens OF2002 e OF2003.
Certifique-se de que o sistema selecione o preço correto.

Nome do campo ou tipo de
dados

Valores

Cliente C42000

Data de entrega Data de hoje

Item OF2002

Quantidade 1

Item OF2003

Quantidade 4

Verifique o preço visualizando os dados do cadastro do item e comparando o preço no
documento com o preço na lista de preços Teste.

Visualize o campo da fonte de preço para verificar se seu novo desconto foi aplicado.

Nº do pedido de venda: ______________


