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1. Descrição 

Este Procedimento Operacional Padrão define as etapas necessárias de como fazer o cadastro de produtos 
com grades informando cores e tamanhos e produtos simples no Sistema APLWeb. 
 

2. Responsáveis: 

Relacionar abaixo as pessoas que detém papel primário no POP, dentro da ordem em que a atividade é 
executada, preferencialmente incluirdados de contato como e-mail e telefone. 
 

a. LISTA DE CONTATOS: 

 

3. Requisitos: 

É necessário está conectado com um usuário e senha que tenha permissão para acessar as opções abaixo 
descritas. Antes de iniciar o cadastramento do produto, é necessário verificar se a Categoria do produto, 
Cor em questão, o tipo de Grade (P/M/G ou 36/38/40...) e a Coleção estão cadastrados. Estas 
informações podem ser cadastradas no menu Inicio, grupo de opções Cadastros e nas respectivas opções 
Cores, Tamanhos e Coleções. E também essas informações compõem a referência do produto no APLWeb. 
 

4. Atividades: 

Abaixo estão os passos necessários para o cadastramento de produtos no APLWeb. No primeiro caso, 
produtos com grade onde será necessário relacionar as cores e tamanhos desejados. E no segundo caso 
produtos simples que não terão necessidade de cor e tamanho. 
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I. Cadastrando um Produto com Grade 
 
No APLWeb é opcional utilizar ou não aCor e Tamanho nos produtos. Porém se optar por utilizar, todos os 
produtos deverão ter um tamanho associado a ele, mesmo que seja um tamanho U (Único). 
 
Passo 1. No menu do topo clique na opção Produtos/Serviços; 
 

 
 
Passo 2.No menu da lateral esquerda, escolha a opção Novo Produto; 
 

 
 
 
Passo 3. Ficha cadastral do produto para inclusão. No caso de produtos com grade, inicie selecionando 
apenas o tipo de grade no campo Grades Disponíveis e depois clique no botão que aparece logo ao lado 
chamado Gerar Grade de Produto. 
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Passo 4.Informe qual categoria/grupo o produto pertencee o APLWeb já preenche a descrição com a 
categoria e gera a referência do produto. Depois complemente a descrição como desejar, acrescente o 
detalhe técnico da produto e informe em quais Cores e Tamanhos deseja criar o produto. Para isso basta 
clicar na lista de cores selecionando a cor desejada e depois clique no botão Adiciona que o APLWeb irá 
copiar a cor para a Lista de Cores a serem geradas logo ao lado. O mesmo deverá ser feito com a Lista 
deTamanhos, basta selecionar e clicar no botão Adiciona. O N.C.M (Nomenclatura Comum do Mercosul) é 
um campo obrigatório, pois sem ele não é possível emitir NF-e, por isso o APLWeb irá exigir o seu 
preenchimento. 
 

 
 
Detalhamento dos campos 
 
Categorias/Grupos: Informe a categoria/grupo previamente cadastrado na opção de Categorias. 
Referência: Campo gerado automaticamente e após confirmar ainda é acrescentado a categoria como 
prefixo e a cor e tamanho como sufixo da referência. Ex: 015004191001P, onde 015 - Categoria 
Bermudas, 004191 - Referência principal do produto, 001 - Cor Azul e P do tamanho P. 
Descrição do Produto: Informe a descrição que desejar do produto, como deverá ser reconhecido 
comercialmente. Essa descrição irá aparecer nas notas fiscais. 
Detalhe técnico do produto: Informações de aplicação ou qualquer outro detalhe do produto. 
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Total na Embalagem: Deverá ser informado o total de itens que será colocado na embalagem do 
produto, quanto for o caso. Apenas para produtos distribuídos em mais de uma unidade por embalagem. 
O padrão é 1. 
Unidade: Informe a unidade de comercialização do produto. 
Para venda: Apenas para informar o STATUS do produto se está ou não disponível para venda. 
Para compra: Idem o item acima, mais trata-se de disponível para compra. 
Cores disponíveis: Tabela de cores disponíveis cadastras. 
Tamanhos da Grade: Tamanhos disponíveis na grade selecionada. 
N.C.M. do produto: Nomenclatura Comum do Mercosul do produto. 
C.S.T. do produto: Código da Situação Tributária do produto. Necessário quando é emitido cupons fiscais 
ou NFC-e do produto. Esse campo normalmente é configurado na implantação apenas. 
ICMS do ECF do produto: Informação para configuração da situação tributária no ECF. Apenas para 
quem utiliza ainda o ECF, para NFC-e não é mais um campo necessário. Esse campo normalmente é 
configurado na implantação apenas. 
Genero do Produto: Informe o gênero Masculino, Feminino ou Unisex do produto. 
Exibir na vitrine do varejo: Informe apenas se desejar que o produto apareça na vitrine da loja virtual. 
Exibir na vitrine do atacado: Idem o item anterior. 
Gerar código de barras: Informa ao APLWeb se ele deve ou não gerar um código de barras EAN13 para 
o produto automaticamente. 
 
II. Cadastrando um Produto simples sem grade 
 
Passo 1. Repetir os passos 1 e 2 do item anterior. É opcional também o prefixo da categoria compondo a 
referência do produto, mais se estiver marcado como SIM o APLWeb irá colocar o prefixo. No caso de 
produto simples informe logo a Descrição do produto e depois a categoria.  
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Passo 2.Clicar no botão que fica no final da página de criação de produtos simples. 
 

 
Passo 3.Nesse tipo de cadastro de produto o código de barras não é gerado automaticamente. É 
necessário clicar na guia Código de Barras da ficha de produtos e no ícone ao lado de Valor do código de 
barraspara ser gerado. 
 

 
 

5. Material de Suporte: 

http://www.directaweb.com.br/aplweb/index.php/homepage/tutoriais/produtos-servicos/categorias 
http://www.directaweb.com.br/aplweb/index.php/homepage/tutoriais/produtos-servicos/produtos 
http://www.directaweb.com.br/aplweb/index.php/video-aulas/115-aplweb-12-aula-cadastro-do-produto-e-servico 
 
 
 


