MÓDULO COMERCIAL
OBJETIVO: Feito para gerenciar entrada e saída de notas, caixa, estoque.
SAÍDAS
clique na aba que deseja cadastrar ou

consultar.

Em “Devolução de Compras”, usado para realizar uma devolução de produto.

Clicando na guia “Devolução de compras”, abrirá a seguinte tela que possibilita a informar o
sistema a devolução de compras a clientes, informando qual cliente e qual produto
respectivamente.

Ao lado do “Nome de Clientes”, possui o ícone “binóculo” identificado com número 1 serve para
localizar um cliente cadastrado.
E o ícone “Livro com um lápis” identificado com número 2 serve para cadastrar um cliente novo.
Incluir um Novo: Inclui uma nova entrada de devolução de compras.
Buscar: Realiza busca de entradas de devolução já cadastradas.

Ao clicar no campo “Busca”, abrirá a seguinte tela de consulta que possibilita a busca por vários
meios de busca.

Dados do cliente:
Nome do cliente: Consulta nome do cliente para gerar a devolução.
Crédito disponível: Mostra o crédito disponível do cliente.
Tabela:
Convênio:
Endereço de entrega: Mostra o endereço de entrega da mercadoria.
Endereço de correspondência: Mostra o endereço de entrega em correspondência.
Telefone/E-Mail: Mostra telefone/E-Mail de contato com o cliente.
Dados de Saída:
Região de destino: Mostra a região de destino da mercadoria.
Condição de pagamento: Permite compor em qual condição de pagamento vai ser a venda.
Entrada: Mostra quando foi realizado a entrada na nota.
Previsão de entrega: Permite compor a previsão de entrega.
Validade da proposta: Permite compor a validade da proposta.
Código de saída: Mostra o código de saída.
Número do Dav:
Dados do Funcionário:
Funcionário: Permite vincular funcionário a venda.
Função: Mostra a função do funcionário.
Funcionários vinculados: Mostra funcionários vinculados na venda.
Itens:
Código: Mostra o código da mercadoria.
Descrição: Mostra a descrição da mercadoria.
Unidade: Mostra a unidade da mercadoria.
R$ Tabela:
R$ Unitário: Mostra o valor unitário da mercadoria.
% Desconto: Mostra se a mercadoria possui desconto.
Quantidade: Mostra qual quantidade será devolvida.
R$ dif. Cond.:

R$ Total: Mostra o total da nota.
Totalização/Informações adicionais:
Total de Itens: Mostra o total de todos os itens da nota.
Desconto de Itens: Mostra o desconto nos itens.
R$ Desconto: Permite compor o desconto total.
% Desconto: Permite compor a porcentagem de desconto.
Frete: Permite compor o valor do frete.
R$ Seguro: Permite compor o valor do seguro.
R$ IPI: Mostra o valor do IPI.
R$ Substituição: Mostra o valor da substituição.
R$ Total: Mostra o total da nota.
Transportadora: Permite compor qual transportadora será usada.
Tipo de Frete: Permite compor qual tipo de frete será usado.
Número do empenho: Mostra o número do empenho.
Número do pedido: Permite compor o número do pedido.
Garantia: Permite compor qual o tempo da garantia.
Regras: Mostra regra de comissão.
Dados da nota: Mostra dados da nota.
Imprimir: Imprime o que está na tela.
Pagamentos: Mostra forma de pagamentos.
Dados do cancelamento: Mostra dados do cancelamento.
Copiar saída: Permite fazer uma copia da saída.

Na guia “Faturamento antecipado sem entrega” permite faturar um venda sem entregar.

Nome do cliente: Realiza uma busca do nome do cliente que vai ser realizado faturamento sem
entrega.

No guia “Locação de equipamentos” permite realizar locação de equipamentos para cliente.

No guia “Manutenção de equipamento” faz entrada de cliente que deseja fazer manutenção de
equipamento.

No guia “Remessa Mercadoria em Consignação” permite fazer remessa de mercadoria ao cliente
sem consignação.

No guia “Retorno de troca em garantia” permite fazer troca de mercadoria de cliente que estiver
em garantia.

No guia “RME Saída” permite fazer saída de mercadoria.

No guia “Serviços de comunicação” mostra os serviços de comunicação.

No guia “Serviços de Internet” mostra os serviços via WEB.

No guia “Venda de Mercadorias” realiza venda de mercadorias.

ENTRADAS
Em “Entradas” usado para realizar entradas de mercadorias no estoque.

No guia “Compra de Mercadorias” realiza entrada de mercadorias no estoque/loja.

Nome do Fornecedor: Mostra e permite buscar nome de fornecedor cadastrado.
Contato ao Fornecedor: Mostra e define forma de contato de fornecedor.
Comprador: Define o comprador.
Importação Nfe: Permite importar arquivo XML salvo.
No guia “Devolução de Vendas” realiza o cancelamento de vendas e devolução de produtos.

No guia “Ordem de compra – Empenho” realiza uma ordem de compra de mercadoria.

No guia “RME – Entrada” permite fazer entrada de mercadoria.

OPERAÇÕES COMPLEMENTARES
No guia “Entradas”
complementar definido o tipo de operação de um empenho já salvo.

permite gerar um

Em “Tipo de Operação” define qual tipo de operação será feita para que possa “Gerar
complementar”.

Em “Saídas” realiza saídas de empenho de mercadorias.

No guia de “Faturamento de Material retirado” permite fazer o faturamento do material que for
retirado.

DISTRIBUIÇÃO
Realiza consulta de
faturamento,
pendências de emissão de nota fiscal, baixa de estoque, confirmação de entrega.

No guia “Autorização de faturamento” mostra pedidos pendentes e logo abaixo produtos
pendentes de estoque.

No guia “Pendências de Emissão Nota” mostra as pendências de emissão de nota.

No guia “Expedição” usado para controlar saída de materiais.

Proposta: Número da proposta.
Cliente: Nome do cliente.
Previsão de entrega: Previsão da entrega da mercadoria.
Saída: Quando o produto saiu da loja.
Unidade operacional: De qual unidade operacional o produto pertencia.
Buscar: Realiza busca dos dados acima ao invés de digita-lá.
No guia “Autorização Pendentes de baixa” serve para imprimir etiquetas em impressoras
“Zebra” de setores ou não.

Modelo Etiqueta: Seleciona o modelo de etiqueta ao qual o cliente deseja imprimir.
Porta: Seleciona em qual porta está instalada a impressora no computador.

Pedidos pendentes de liquidação: Visualiza os pedidos que estão pendentes para liquidar.
No guia “Confirmação de Entrega” serve para o usuário visualizar e manter o controle das
mercadorias do que vai ser entregue e o que já foi entregue em seu destino.

Código: Mostra o código do pedido.
Data do Pedido: Mostra a data do pedido.
Previsão Entrega: Mostra a previsão de entrega.
Cliente: Mostra qual o cliente.
Valor R$: Mostra o valor total do produto.

No guia “Caixa” serve para realizar abertura, fechamento, lançamento, sangria, suprimento e
visualiza todo o histórico do caixa.

No guia “Estoque” permite visualizar, controlar, rastrear o estoque da loja.

No guia “Estoque” permite visualizar/consultar a quantidade, preços, dados última entrada,
endereço no estoque de produtos.

Ao clicar em “Estoque”, abrirá a tela de pesquisa que possibilita pesquisar os produtos no
estoque por vários campos de refino de busca.

Depois de ter digitado os produtos que deseja pesquisar aparecerá a seguinte tela de consulta de
produtos que permite consultar o estoque por vários tipos de consultas (preço por condição,
tabelas de preço, endereço no estoque e outras funções como aparece na tela abaixo.

OBS.: Ao lado do código do produto existe um sinal “+” na cor verde que serve para abrir uma
aba de opções de visualizações de consulta como está na tela.
OBS. 2: Abaixo da lista de produtos aparece uma sequência numérica que possibilita andar pelas
páginas de consulta de produtos.

No guia “Controle do Estoquista” serve para verificar o status da saída de produtos do estoque.

Para verificar basta clicar no “binóculo” ao lado do campo código que irá buscar Operações de
saída.
No guia “Material de consumo” usado para informar quais materiais são usados.

No guia “Rastreamento de lote” permite rastreamento através do número do lote dos produtos e
mostra informações de movimentações desse produto.

Na figura abaixo mostra um rastreamento de lote dos produtos e mostra as informações relativas
a cada lote pesquisado.

OUTROS

No guia “Devolução de saída”, permite fazer devolução do cliente para o estoque.

Iniciar Devolução: Permite buscar operações de saída para vincular a devolução.
Código: Mostra o código da devolução de saída.
Cliente: Mostra o nome do cliente que foi realizado a operação de saída.
Data: Mostra a data que foi realizado a operação de saída.
Tipo: Mostra o tipo de saída.
Itens de saída: Mostra os itens que foram feitas saídas.
Total de saída: Mostra o total de saída dos itens em espécie.
Totalização de Devolução: Mostra o total de itens e o total em espécie dos itens devolvidos.
Devolução em nome de: Mostra o nome do cliente que está devolvendo a mercadoria.
No guia “Simulador de condições” Usado para simular condições de pagamento para vendas.

Ao clicar sobre a guia aparecerá a tela de simulação.

Valor da venda: Permite você inserir um valor.
Ícone de “calculadora” ao lado de valor de venda: Ao ter inserido valor, ao clicar sobre o ícone
automaticamente calcula as condições de pagamento.
Condição de pagamento: Mostra os cálculos das condições.

