
Itens e depósitos – Soluções

Unidade:     Determinação de preço
Tópico:   Grupos de desconto

Ao concluir este exercício, você estará apto a:

Criar grupos de desconto

Copiar grupos de desconto

Definir regras de desconto efetivo em um cadastro
de parceiro de negócios

Excluir um parceiro de negócios dos grupos de
desconto

Neste exercício, você criará dois grupos de desconto.

Um dos grupos de desconto concede descontos para
impressoras pertencentes ao mesmo grupo de itens e uma
quantidade gratuita de papel baseada na quantidade
comprada. Esse grupo de desconto será atribuído a um
novo grupo cliente criado por você.

O outro grupo de desconto se aplica a todos os clientes e
concede descontos sobre produtos de um fabricante
especifico.

Testaremos as interações desses dois grupos de desconto
em um cliente qualificado para ambos os grupos, mas que
recebe apenas o maior desconto possível.

Em seguida, configuraremos esse cliente para ser excluído
de todos os grupos de desconto.

4-1 Você possui alguns clientes de varejo que possuem uma determinação de preço
similar, então você deseja criar um grupo cliente com a determinação de preço e
descontos desenvolvidos especialmente para esses clientes.

4-1-1 Crie um grupo cliente com as seguintes informações.



Selecione Administração  Configuração  Parceiros de negócios
Grupos clientes.

Nome do campo ou tipo
de dados

Valores

Grupo cliente Varejo

 Lista de preços Lista de preços para baixo
volume

 Desconto efetivo Maior desconto

Selecione Atualizar.

Depois, selecione OK para fechar a janela.

4-1-2 Crie um novo cliente que pertença a esse grupo.

Crie um novo cliente com os seguintes valores. Certifique-se de adotar a
lista de preços atribuída ao grupo clientes.

Selecione Parceiros de negócios  Cadastro de parceiros de negócios.
Mude para o modo Adicionar.

Nome do campo ou tipo de dados Valores

Código C88888

Tipo de PN Cliente
Nome <o nome que desejar>

Grupo Varejo

Selecione Adicionar para gravar o registro de dados.

4-2 Crie um grupo de desconto para clientes de varejo. O grupo concede um desconto
de 2% sobre todas as impressoras e 1 unidade gratuita de papel reciclável quando
um cliente compra 2 unidades, com o máximo de 2 unidades gratuitas.

Estoque  Listas de preços  Preços especiais  Grupos de desconto.

Nome do campo ou tipo de dados Valores

Tipo Grupo cliente

Nome do grupo Varejo



4-2-1 Defina um desconto de 2% sobre todas as impressoras por grupos de itens.

Selecione a ficha Grupos de itens.
Insira um desconto de 2% tanto para J.B. Printers como para Rainbow
Printers.

4-2-2 Conceda uma unidade gratuita de papel reciclável (item R00002) quando
um cliente compra 2 unidades, com o máximo de 2 unidades gratuitas.

Selecione a ficha Itens.
Selecione Adicionar.

Nome do campo ou tipo de
dados

Valores

Código inicial R00002

 Código final R00002
Selecione OK.

Insira as informações de desconto para as quantidades gratuitas.

Nome do campo ou tipo de
dados

Valores

Qtd.paga 2

Qtd.gratuita 1

Qtd.máx.gratuita 2

Se esses campos não estiverem visíveis, utilize a janela Configurações de
formulário para adicionar esses campos à ficha Itens.

Certifique-se de que o campo de seleção Ativo está selecionado para o
grupo de desconto.

Selecione Adicionar.

4-3 Crie um segundo grupo de desconto para todos os clientes que conceda um
desconto de 3% sobre todos os produtos do fabricante Rainbow.

Estoque  Listas de preços  Preços especiais  Grupos de desconto.
Selecione Todos os PNs no campo Tipo.

Selecione a ficha Fabricantes.

Insira 3 na linha para Rainbow.

Certifique-se de que o campo de seleção Ativo está selecionado para o grupo de
desconto.

Selecione Adicionar.



4-4 Crie um pedido de venda para testar como os grupos de desconto serão aplicados
a um cliente qualificado para ambos os grupos.  Lembre-se de que esse cliente
está configurado para receber o maior desconto efetivo possível.

Vendas-C/P  Pedido de venda
Insira as seguintes informações:

Nome do campo ou tipo de dados Valores
Cliente C88888

Item R00002

Qtd. 3

Item A00004 (Rainbow Color Jet)

Qtd. 1

4-4-1 Como foi exibida a quantidade gratuita de papel?

__________________________________________________________

Um desconto de 33% foi concedido quando o cliente comprou 3 pacotes.

4-4-2 O que acontece quando você aumenta quantidade de papel para 12?

__________________________________________________________
O desconto é reduzido pela metade, para 16,67%, porque o cliente é
qualificado apenas para uma quantidade máxima gratuita de 2.

4-4-3 Qual desconto foi aplicado à impressora Rainbow?

__________________________________________________________

O desconto de 3% para o fabricante substituiu o desconto de 2% sobre os
grupos de itens porque o cliente definiu a configuração como maior
desconto efetivo.

4-4-4 Qual fonte de preço está listada nas duas linhas?

__________________________________________________________

Lista de preços ativa, grupos de desconto



4-4 Configure o cliente para ser excluído de todos os grupos de desconto e, em
seguida, teste a funcionalidade.

4-4-1 Modifique as configurações do cliente C88888 para que ele seja excluído
de todos os grupos de desconto.

Selecione o caminho de menu: Parceiros de negócios  Cadastro de
parceiros de negócio.
Insira C88888 no campo Código para procurar o parceiro de negócios.

Selecione a ficha Condições de pagamento.
Selecione o campo de seleção Não aplicar grupos de desconto.

4-4-2 Crie um pedido de venda para testar as configurações.

Vendas-C/P  Pedido de venda

Nome do campo ou tipo de
dados

Valores

Cliente C88888

Item A00004

Qtd. 1

O que aparece no campo Fonte de preços?

__________________________________________________________

Lista de preços ativa.

Cancele o pedido de venda.


