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1.

Descrição

Este Procedimento Operacional Padrão define como gerenciar os descontos e pontos de Clientes VIP no
APLWeb.

2.

Responsáveis:

Relacionar abaixo as pessoas que detém papel primário no POP, dentro da ordem em que a atividade é
executada, preferencialmente incluir dados 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. Também, é necessário que na ficha do cliente esteja preenchida a opção “Classif. VIP” que
determina a classificação do cliente VIP. E ainda, é necessário que ao fazer a venda no APLPDV seja
escolhido o cliente VIP que está fazendo a compra.
4.

Atividades

Vejamos agora como gerenciar clientes VIP no APLWeb. Para melhor entendermos, dividiremos este
assunto em cinco tópicos: (I) Cadastrando classificação dos clientes VIP, (II) Classificando cliente VIP,
(III) Fazendo venda de cliente VIP e acumulando pontos, (IV) Adicionando resgate acumulado,(V)
Verificando movimentação do extrato de compras e (VI) Consultando lista de clientes VIP.
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I. Cadastrando classificação dos clientes VIP
Passo 1. No menu topo, clique na opção “Início”.

Passo 2. No menu lateral “Cadastros”, clique na opção “Classif.clientes Vip ”.

Passo 3.
Ao clicar nessa opção, aparecerá uma lista de classificações já cadastradas.Nessa
demonstração continuará as mesmas classificações, porém se você desejar adicionar uma nova ou
modificar o nome das existentes, basta preencher o pequeno formulário logo acima da lista e clicar em
“Adicionar” ou apenas clicar no ícone

.

Detalhamento do formulário
Código: Código para identificar a classificação dos clientes VIP.
Descrição: Nome que será classificado o cliente VIP. Exemplo: Ouro,prata e bronze.
Ordem: Ordem em que aparecerá a classificação do cliente VIP no campo “Classif. Cliente VIP” da ficha
do cliente.
Perc: Percentual de acúmulo de pontos.
II.Classificando Cliente VIP
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Passo 1. No menu topo, clique em “Pessoas”.

Passo 2. Em seguida, clique na opção “Lista de clientes” abaixo do menu lateral “Pessoas” e selecione o
cliente desejado.

O APLWeb permite que você faça diversos filtros para facilitar sua busca. Veja a seguir:

Passo 3. Na ficha do cliente, clique no ícone
desejada e clique em “Modificar”.

ao lado do campo “Classif. VIP”, selecione a classificação

OBS1: Depois de ter classificado o cliente VIP, toda compra que ele fizer acumulará pontos de acordo
com a classificação (VIP,Prata e Ouro) e então quando atingir um limite mínimo gerará um
resgate/desconto que poderá ser usado posteriormente.
OBS2: Note que ao classificar o cliente, será habilitada uma nova guia “VIP”. É nessa guia que você
poderá acompanhar as movimentações e acumulo de pontos do cliente.
III. Fazendo venda de cliente VIP e acumulando pontos

Página 3 de 8

POP Nº:

1609.007
2

Titulo:

Gerenciando Clientes VIP no APLWeb

Versão:

1.0

Passo 1. No menu topo , clique na opção “PDV”.

Passo 2. Em seguida, faça o login no ponto de venda.

Passo 3. Escolha o cliente VIP classificado anteriormente clicando no campo “Cliente” no canto superior
direito da tela.

OBS1: Depois de escolher o cliente, você poderá fazer a venda normalmente (Para mais informações de
como fazer uma venda no ponto de vendas do APLWeb veja o POP-1511.0021- Venda no ponto de vendas
do APLWeb).
OBS2: Lembrando que a cada compra do cliente VIP, será acumulado pontos (quantidade em valor real
que servirá como desconto) e o valor minino para que seja resgatado estes pontos é determinado nos
parametros do módulo “Cliente VIP”.

IV. Adicionando resgate acumulado

Página 4 de 8

POP Nº:

1609.007
2

Titulo:

Gerenciando Clientes VIP no APLWeb

Versão:

1.0

Passo 1. Ainda no ponto de vendas do APLWeb. Inicie uma nova venda.

Passo 2. Note que, logo abaixo da opção “Nova venda” existe a opção “Adicionar desconto”. Clique nela
para que seja adicionado o resgate desse cliente VIP e adicione o pagamento.

OBS: Lembrando que o cliente só tinha este crédito porque foi acumulado nas compras anteriores e
ultrapassou o valor mínimo (Nessa demonstração o valor mínimo de pontos acumulados é de 50 reais).
Passo 3. Por fim, conclua a venda.
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V. Verificando movimentação do extrato de compras
Passo 1. Volte a ficha do cliente e clique na guia “VIP”.

Passo 2. Ao clicar nessa guia, irá aparecer o extrato de todas as compras feitas com data e hora da
compra, a fatura que esta relacionada, a data de expiração dos pontos acumulados de cada compra, o
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histórico, o total de cada compra,(VIP,Prata ou Ouro), a pessoa que fez a compra (essa coluna é voltada
para empresas que utilizam pontuação em rede), o percentual aplicado em cada compra para o acumulo
de ponto,o valor do resgate em real e por fim, o total de pontos acumulados em cada compra. Como
mostrado a seguir:

OBS: Vale lembrar que qualquer financeiro (Fatura ou romaneio) gerado para um cliente VIP acumulará
pontos.
VI. Consultando lista de clientes VIP
Passo 1. No menu topo , clique na opção “CRM”.

Passo 2. No menu lateral “Clientes VIP”, clique na opção “Lista”.

Ao clicar nessa opção, aparecerá uma lista de todos os clientes VIP com seus dados e quantidade de
pontos. E você ainda poderá fazer diversos filtros para facilitar sua busca. Veja a seguir:
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