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1.

Descrição

Este Procedimento Operacional Padrão define as etapas necessárias parao processo de formação e
alteração de preçosno 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:
Nº

Nome

Telefone

e-mail

Titular:
1
Substituto:
Titular:
2
Substituto:

3.

Requisitos:

É necessário está conectado com um usuário e senha que tenha permissão para acessar as opções abaixo
descritas. Para alteração de preços é necessário apenas que o produto esteja cadastrado com os seus
dados principais. Ou de uma nota fiscal de fornecedor que já sido dado entrada.
4.

Atividades:

Abaixo estão os passos necessários para formar preços de produtos no APLWeb. Será mostrado 3 formas,
alterando preços de uma ou mais referências, de uma determinada nota fiscal de fornecedor e ainda
reajuste de preços de produtos.

Página 1 de 6

POP Nº:

1511.0011

Título:

Alteração e formação de preços de produtos

Versão:

2.0

Passo 1.No
No menu do topo Produtos/Serviços no grupo Produtos e na opção Alteração e formação de
preços.

Você pode localizar o produto desejado nas opções de filtros disponíveis que são por categoria, por nível
de preços, por fornecedor, por filial ou loja, por coleção, de uma referência e todas as suas cores e
tamanhos para caso de grade ou apenas de uma cor ou tamanho específico.
Detalhamento dos campos
Na parte superior da página irá mostra a quantidade de níveis de preços conforme estiver configurado no
parâmetro do módulo de produtos. Nesse modo é necessário selecionar os produtos que deseja alterar os
preços.
Preços: O preço em cada nível / tabela de preços.
(%) Sob o Preço: Percentual de desconto máximo permitido para o produto por nível para gerar o preço
mínimo que pode ser vendido o produto.
Comissões: O percentual de comissão para cada nível ou tabela de preços.
Reajustes de preços: Aplica o percentual para cada nível reajustando os preços dos produtos
selecionados.
Aplicar markup direto nos produtos selecionados
selecionados: Aplica o percentual de markup informado nesse
campo nos produtos selecionados.
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Repetir da primeira tabela para as demais: Evita que você informe o preço para cada nível, basta
informar da primeira e marcar essa opção que o preço será repetido nas outras.
Alterar apenas produtos da nota fiscal
fiscal: Permite que você altere os preços de produtos de uma
determinada nota fiscal de fornecedor recebida. Útil para com
comércio que revende os produtos pois precifica
já logo após a entrada da nota fiscal. Falaremos dela mais na frente neste documento.
Copiar um nível/tabela inteira (Todos os produtos) e uma origem para um destino com
desconto ou acréscimo?:Permite
Permite copiar uma tabela inteira com desconto ou acréscimo para
determinada referencia.
Colunas da consulta
Ref.: Referência do produto.
Descrição: Descrição principal do produto.
Detalhe: Descrição detalhada do produto.
Ultimo preço: Valor do ultimo preço de compra do produto.
Ultima Compra: Data da ultima compra do produto.
Insumos: Total de insumos do produto, para industrias que produzem e possuem a composição do
produto.
Sugerido: Preço de venda sugerido pelo sistema.
(%): Percentual de markup com base no preço atual de venda.
Venda: Valor atual de venda do produto.
(%): Percentual real de lucro do produto.
Estoque: Quantidade em estoque atual do produto.
Passo 2.Informar
Informar os valores nos níveis que deseja alterar e selecione os produtos marcando-os.
marcando
Todos os
produtos selecionados terão seus preços alterados.
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Passo 3. Aplicar a alteração de preços nos itens selecionados clicando em Aplicar alterações de Preços
nos produtos selecionados.

Caso não fosse selecionado nenhum produto a mensagem seria a mostrada abaixo.
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Passo 4.Alterando
Alterando preços de produtos de uma determinada nota fiscal de fornecedor recebida.
recebida

Nesse modelo é necessário marcar a opção Alterar apenas produtos da nota fiscal para então informar o
número da nota fiscal desejada e filtrar o sistema irá mostrar os itens existentes na nota com os dados do
produto junto a valor de compra e valor de custo.
Total de impostos, despesas e comissão: Deverá ser informado o percentual total que representa
essas despesas sobre o seu faturamento. Exemplo, 5% de comissão mais total de encargos de 27% mais
5% de despesas administrativas sumarizam 37% no total.
Percentual de lucro desejado: Informe o percentual que deseja lucrar sobre o valor
valo de custo dos
produtos na nota fiscal. Se o campo Lucro do produto estiver preenchido ele será a prioridade no calculo.
Markup Divisor: É calculado com base nos dados acima informados e aplicado mais o lucro sobre o
preço de custo para mostrar o preço sug
sugerido de venda.
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Passo 5. Reajustar preços de produtos. Basta filtrar os produtos selecionados por alguma das opções de
filtro selecionar os produtos e informar o percentual a ser reajustado.

Basta informar o percentual desejado em cada nível ou tabela e clicar no botão Aplicar alterações de
Preços nos produtos selecionados.
5.

Material de Suporte:

http://www.directaweb.com.br/aplweb/index.php/video
http://www.directaweb.com.br/aplweb/index.php/video-aulas/149-aula-01-tabelas-e-alteracoes
alteracoes-de-precos-no-aplweb
http://www.directaweb.com.br/aplweb/index.php/video
/index.php/video-aulas/150-aula-02-tabelas-e-alteracoes
alteracoes-de-precos-no-aplweb
http://www.directaweb.com.br/aplweb/index.php/component/k2/item/187
/index.php/component/k2/item/187-novidades-nos
nos-n%C3%ADveis-depre%C3%A7os-por-quantidade-e-por-marckup
marckup-na-vers%C3%A3o-542-do-aplweb
http://www.directaweb.com.br/aplweb/index.php/component/k2/item/176
/index.php/component/k2/item/176-lista-de-produtos
produtos-com-pre%C3%A7os-defornecedores-na-vers%C3%A3o-531-do
do-aplweb
http://www.directaweb.com.br/aplweb/index.php/component/k2/item/143
/index.php/component/k2/item/143-altera%C3%A7%C3%A3o
altera%C3%A7%C3%A3o-depre%C3%A7os-de-uma-grade-inteira-de
de-produtos-na-vers%C3%A3o-499-do-aplweb
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