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1.

Descrição

Este Procedimento Operacional Padrão define como determinar níveis de preços por loja.

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.
4.

Atividades

Vejamos agora como adotar níveis de preço por loja. Dividiremos este assunto em dois tópicos: (I)
Determinando nível de preço padrão para cada loja e (II) Determinando mais de um nível de preço para
cada loja.
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I. Determinando nível de preço padrão para cada loja
Passo 1. No menu topo, clique na opção “Produtos/Serviços”.

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

Passo 3. Ao clicar nessa opção, aparecerá a lista de todos os estoque/lojas cadastrados. Selecione a loja
desejada.
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Passo 4. Na ficha da loja, você verá o campo “Nível de preço padrão”. Clique em “Modificar” no final da
página.

Passo 5. No campo “Nível de preço padrão” selecione o nível de preço desejado e clique em salvar.

OBS: Depois de escolher o nível de preço padrão, ao entrar no ponto de venda ou fazer um pedido, só
aparecerá o nível escolhido.
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II. Determinando mais de um nível de preço para cada loja
Passo 1. Repita os passos 1 ao 4 da operação anterior.
Passo 2. No campo “Níveis de preços permitidos”, selecione os níveis desejados pressionando a tecla
“Ctrl” do seu teclado e clicando nos níveis de preço e depois clique em “Salvar”.

OBS: Da mesma maneira que a operação anterior, ao escolher os níveis de preço que aparecerão nas
lojas desejadas, no ponto de vendas e nos pedidos só aparecerão como opções os níveis de preço
escolhidos.
Material de Suporte:
http://www.directaweb.com.br/aplweb/index.php/blog-do-aplweb/item/251-fixando-n%C3%ADveis-depre%C3%A7o-por-loja-na-vers%C3%A3o-601-do-aplweb
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