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1.

Descrição

Este Procedimento Operacional Padrão define como gerar comissões a pagar 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 ao cadastrar um fornecedor (funcionário,corretor,vendedor), o
campo comissão seja preenchido corretamente.
4.

Atividades

Vejamos agora como gerar comissões a pagar no APLWeb.

Página 1 de 4

POP Nº:

1609.007
4

Titulo:

Gerando comissões a pagar

Versão:

1.0

O cálculo das comissões é feito de várias maneiras dependendo do tipo de comissão que a empresa
utiliza. O APLWeb disponibiliza várias opções de comissões. Portanto, esse procedimento irá demonstrar
como é feito o processo de geração de comissões em geral. Para mais informações sobre o detalhamento
dos cálculos de comissões, veja o blog Detalhamento dos cálculos de comissões disponíveis no
APLWeb.
Passo 1. No menu topo, clique na opção “Financeiro”.

Passo 2. No menu lateral “Relatórios”, clique na opção “Comissões por clientes”.

OBS: Lembrando que você poderá escolher qualquer opção de comissão pois a operação é a mesma para
todos os tipos de comissão.
Passo 3. Ao clicar nessa opção, aparecerá um relatório de todas as vendas ou pedidos feitos, detalhando
os comerciais. Para gerar a comissão para um vendedor, preencha os campos “Data” e “Comercial” com
as informações desejadas e clique no ícone .
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Passo 4. Ao clicar no ícone
, irá aparecer uma lista de todas as vendas feitas pelo comercial escolhido.
Para gerar a comissão deste, clique na opção “Gerar comissão a pagar”.

Passo 5. Em seguida, será gerada uma fatura de fornecedor com o total de comissão calculado para o
comercial escolhido.

Com todas as informações corretas, clique em “Confirmar” para finalizar a operação.

OBS1: Para emitir o pagamento, basta voltar a ficha da fatura criada e clique em “Emitir pagamento” no
final da página.
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OBS2: Você poderá imprimir um recibo. Basta clicar no link abaixo do tópico “Documentos”.

Veja a seguir o recibo de pagamento:
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