
Itens e depósitos – Soluções

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 Lista de preços para baixo volume) para o item C00008 com o
cliente C23900.

Estoque  Listas de preços  Preços especiais  Preços especiais para
parceiros de negócio.

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.

Estoque   Listas de preços   Preços especiais   Preços especiais
para parceiros de negócio.

Nome do campo ou tipo de dados Valores
Nº item C00005

Lista de preços Lista de preços para baixo
volume

Porcentagem de desconto 0

Selecione a linha contendo o item C00005 e clique duas vezes para exibir
o intervalo de tempo.
Insira data de hoje no campo Válido até.
Clique duas vezes nesse intervalo para exibir a escala de quantidade.
A janela Preços especiais - Desconto por volume se exibe.
Insira um desconto baseado na quantidade (5% de desconto a partir de
duas unidades, 10% a partir de quatro unidades).

Nome do campo ou tipo de dados Valores

Quantidade 2

Desconto 5

Quantidade 4

Desconto 10

Adicione o registro selecionando Atualizar em cada janela, em seguida,
OK.
Selecione Adicionar e Sim.



5-1-3 Crie um pedido de venda para 5 unidades de C00005 e C00008 e verifique
se os preços estão corretos.
Selecione Vendas-C/R  Pedido de venda

Nome do campo ou tipo de
dados

Valores

Cliente C23900

Data de entrega Data de hoje

Item C00008

Quantidade 5
Item C00005

Quantidade 5

Adicione o pedido de venda.
N° do pedido de venda: ___________________

5-1-4 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.

Estoque  Listas de preços  Preços especiais  Copiar preços
especiais para critérios de seleção.
No nível de cabeçalho, insira o parceiro de negócios do qual você deseja
copiar os preços especiais (C23900) e escolha uma seleção de parceiros
aos quais você deseja copiar os preços especiais (C20000 nos campos De e
A). Itens: Código De C00005 A C00008, botão de rádio: Substituir todos
os itens. Essa ação também copiará os descontos para os itens C00006 e
C00007 Selecione OK
Selecione Sim e OK.
Selecione Cancelar para fechar a janela.


