
Exercícios

Unidade:     Determinação de preço
Tópico:   Determinação de preço especial para PNs

Ao concluir este exercício, você estará apto a:

Configurar preços especiais para parceiros de
negócio

Copiar preços especiais de um parceiro de
negócios para outro

Nesse exercício, você configura um preço especial para
um cliente com períodos de validade e porcentagem de
desconto baseados nas quantidades compradas.

Em seguida, você copia os descontos de um parceiro de
negócios para outro.

5-1 Configure um preço especial para um cliente.

5-1-1 Você combinou um desconto especial de 10% sobre o preço de loja (lista de
preços Preço de venda para baixo volume) para o item C00008 com o cliente
C23900.

Nome do campo ou tipo de
dados

Valores

Código do PN C23900

Lista de preços Lista de preços para baixo
volume

Nº item C00008

Porcentagem de desconto 10

5-1-2 Você também negociou um preço especial com descontos baseados na
quantidade para o item C00005 (5% de desconto a partir de duas unidades,
10% a partir de quatro unidades), com o mesmo cliente. Esse desconto baseado
na quantidade é para ser válido durante três meses. Crie um pedido de venda
de 5 unidades para o cliente C23900 e materiais C00008 e C00005, verifique
os preços.



Adicione o item C00005 para os preços especiais dos parceiros de negócios.

Nome do campo ou tipo de
dados

Valores

Nº item C00005

Lista de preços Lista de preços para baixo
volume

Porcentagem de desconto 0

Nome do campo ou tipo de
dados

Valores

Quantidade 2

Desconto 5

Quantidade 4

Desconto 10

5-1-3 Crie um pedido de venda para 5 unidades de C00005 e C00008 e verifique se
os preços estão corretos.

Nome do campo ou tipo de
dados

Valores

Cliente C23900

Data de entrega Data de hoje

Item C00008

Quantidade 5

Item C00005

Quantidade 5

Número do pedido de venda: ___________________

5-1-3 Após demoradas negociações, você concorda em conceder ao cliente C20000
as mesmas condições do item C00005 ao item C00008. Utilize a função de
cópia para preços especiais.


