
O QUE É POSSÍVEL FAZER NESTA ÁREA DO SISTEMA
• Cadastrar tabelas de preços

IMPORTANTE SABER!
• Os campos que estiverem com a cor CINZA trazem
informações automáticas do sistema.  Só poderão ser
alterados, quando existir opção de escolha.

• Sempre que encontrar esse botão, poderá acessar Manual Passo a Passo ou Guia de
Referência, disponíveis para aquela janela.

Explicação sobre tabelas de preço:
A função de tabela de preço serve para criar tabelas definindo aumento ou desconto sobre o
valor dos produtos.

Por exemplo:
- Você cria uma tabela com aumento de 5% no valor dos produtos, com o nome de: NOVOS
CLIENTES.
- Você cria outra tabela com desconto de 10% no valor dos produtos, com o nome de: AMIGOS E
PARENTES.
Ao fazer uma VENDA ou OS (com produtos), pode selecionar qual tabela utilizará, de acordo com
o cliente.

Quadro: PRODUTO

Botão: (LUPA)
Acessa a janela
PESQUISA DE PRODUTOS, na qual é possível pesquisar os produtos cadastrados no sistema
CICOM.
CLIQUE AQUI para acessar o guia de referência correspondente.

Quadro: VALORES POR TABELA
Mostra as tabelas e os valores de cada
tabela para o produto selecionado.

Botão: TABELAS DE PREÇO
Acessa a janela CADASTRO DE TABELAS DE PREÇO - PRODUTOS, na
qual é possível consultar/ alterar/ excluir as tabelas de preço cadastradas no
sistema.

http://www.cicom.com.br/video-aula/produtos/pdf/prod-f2_pesquisar.pdf


Janela: CADASTRO DE TABELAS DE PREÇO – PRODUTOS

Quadro: TABELAS DE PREÇO
Mostra as tabelas cadastradas e como será feito o cálculo do produto, por cada tabela.

Botão: ADICIONAR
Acessa a janela TABELA DE PREÇO – PRODUTOS, na qual
é possível cadastrar uma nova tabela de preços.

Botão: APAGAR
Apaga a tabela selecionada na grade.

Botão: ALTERAR
Acessa a janela TABELA DE PREÇO – PRODUTOS, na qual é possível alterar as informações da
tabela selecionada.

Janela: TABELA DE PREÇO - PRODUTOS

Campo: Sobre o valor de:
Define em qual valor de preço do produto será
aplicado o valor da tabela.

Campo: Aplicar um
Define se a tabela dará um desconto ou acréscimo no produto.

O tratamento será aplicado nos centavos, a partir do desconto ou acréscimo definido.

Quadro: TRATAMENTOS

Quadro: CENTAVOS MENOR IGUAL 0,50
Definirá como serão feitos os ajustes de
centavos, caso seja menor ou igual a 0,50.
Por exemplo:
Menor ou igual: Se os centavos do valor do
produto for inferior ou igual a 0,30, o sistema deverá ajustar para 0,50. Sendo assim, se o produto
custa 5,10, ele custará 5,50.
Maior: Caso seja maior que 0,30 ou igual a 50, o sistema deverá zerar os centavos. Seguindo esta
regra, se o produto custa: 2,40 ele custará 2,00.

Quadro: CENTAVOS IGUAL 0,50
Definirá como serão feitos os ajustes de centavos, caso seja igual a 0,50.
Por exemplo: Se um produto custa 15,50 e for definido que deverá
arredondar para cima, ele custará 16,00.

Quadro: CENTAVOS MAIOR QUE 0,50
Definirá como serão feitos os ajustes de
centavos, caso seja maior a 0,50.



Por exemplo:
Menor ou igual: Se os centavos do valor do produto for inferior ou igual a 0,60, o sistema deverá
zerar os centavos. Sendo assim, se o produto custa 5,30, ele custará 5,00.
Maior: Caso seja maior que 0,60 o sistema deverá arredondar os centavos. Seguindo esta regra,
se o produto custa 8,70 ele custará 9,00.

Quadro: TABELAS ESPECÍFICA DO PRODUTO
Mostra como será feito o cálculo específico do produto, por cada tabela.

Botão: ADICIONAR
Acessa a janela TABELA DE PREÇOS DO PRODUTO, na qual é possível definir uma tabela de
preço específica para o produto selecionado.

Botão: APAGAR
Apaga a tabela selecionada na grade.

Botão: ALTERAR
Acessa a janela TABELA DE PREÇO – PRODUTOS, na qual é possível alterar as informações da
tabela selecionada.


