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Objetivo: Saiba como parametrizar para emitir devolução de venda “Troca” para vendas emitidas em outras lojas no sistema 
Cigam Gestor Lojas e Franquias. Com esses paramêtros ativos, a loja consegue realizar trocas de produtos de clientes que não 
tenham comprado na sua lojas, desta forma o cliente poderá trocar em qualquer loja da rede o produto que comprou.

Guia Prático

 

Requisitos:
Estar em Gerencial

Acessar:
<Cadastro Geral>;

<Cadastro de Lojas>.

Versão:
6.10.1001Como ativar o parâmetro para realizar troca entre lojas?

1. No aplicativo Gerencial, clique em <Cadastro Geral> e 
em seguida <Cadastro de Loja>.

2. Na tela “Pesquisa de Loja”, clique em <Procurar> para 
selecionar a loja em que deseja fazer a alteração. 

3.  Clique no ícone de edição da loja selecionada.



2

2

4.  Na tela “Cadastro da Loja”, clique em <Parâmetros de 
Loja>.

5. Logo, você poderá classificar a busca, e em seguida 
clicar em <Procurar> .

Você poderá procurar o parâmetro  através da sua  
“classificação”, “Nº do parâmetro” ou “descrição”. 

Com essa funcionalidade, ficou muito mais fácil a 
pesquisa do parâmetro de franquadora.

6. Clique no ícone de edição da opção: N° 192 “Indica que 
a loja emite devolução de venda para vendas emitidas em 
outras lojas”.
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8. Feito isso, clique em <Confirmar> para finalizar o 
processo.

7. Na janela  “Editar parâmetro”, na opção “Valor” clique 
em <Sim> para para indicar se a loja emite devolução de 
vendas emitidas em outras lojas.

9. Clique também no ícone de edição da opção: N° 
193 “Indica qual módulo a loja emite trocas de produtos 
vendidos em outra loja”.
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10. Na janela  “Editar parâmetro”, na opção “Valor” 
indique se no módulo a loja emite trocas de produtos vendidos 
em outra loja em  “Troca”.

Muito Bem! Agora você sabe como ativar o parâmetro para realizar troca entre lojas 
Boas Vendas! 

11. Feito isso, clique em <Confirmar> para finalizar o 
processo.

Ao confirmar uma nota fiscal de entrada,  deverá 
validar os parâmetros N° 192 “ Indica que a loja emite 
devolução de venda para vendas emitidas em outras 
lojas” estiver como “Sim”. 

Após se o parâmetro N° 193 “Indica qual módulo a 
loja emite trocas de produtos vendidos em outra loja” 
estiver como “Nota Fiscal”, o sistema deverá gerar um 
crédito de devolução para o cliente referente ao valor 
total da nota fiscal.

Após apresentar um mensagem: 
“Atenção: Foi gerado um crédito de <valor total da 

nota> para o cliente utilizar na sua próxima compra.”.

Para mais informações consulte o guia, “Como Gerar 
crédito de devolução para o cliente referente ao valor 


