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Objetivo: Saiba como proceder para cadastrar definição de descontos por categoria de cliente. Esse tipo de definição 
permite que seja aplicada percentuais diferenciados de descontos para cada categoria de cliente. 

Guia Prático

Como definir desconto por categoria de cliente?

Requisitos:
- Gerencial;

-Acessar  <Cadastro 
Geral>;

- <Definição de Desconto>;
A partir da versão: 

6.09.1600

1. Clique em <Cadastro Geral> e em seguida 
<Definição de Desconto>.

   2.  Na tela de “Pesquisa de definição de desconto”, 
você poderá utilizar os filtros da parte superior para 
pesquisar definições de descontos já inseridas no 
sistema. Para cadastrar uma nova, clique em <Adicionar 
Def. Desconto>.

   3.  Na sequência defina as informações:
- Descrição para a definição de desconto;
- Período de vigência;
- Tipo de desconto (selecione a opção categoria de 
cliente);
- Forma de desconto (a opção percentual já virá 
marcada). 

     Categoria de cliente é um cadastro feito no 
aplicativo Gerencial, que pode ser vinculado ao 
cadastro de clientes. Seu objetivo principal é 
categorizar os clientes para facilitar geração de 
relatórios e definição de descontos. 
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   4.  Na sequência utilize os filtros para selecionar 
as lojas e produtos que receberão a nova “definição 
de desconto”. Na aba “Franqueadora/Região/Loja”, 
selecione os estabelecimentos, sinalizando primeiro a 
franqueadora, depois a região e por último as lojas.  

Você pode selecionar todas as opções, para isso, basta selecionar os checkboxes das opções:
- Franqueadora;
- Região;
- Lojas.

   5.  Na aba “Atributos” você poderá selecionar os 
produtos para a definição de descontos, por meio dos 
seguintes opções:
- Coleção;
- Linha;
- Artigo;
- Complemento de artigo.
Para confirmar as escolhas, é preciso clicar em 
<Aplicar Filtros>.

Os filtros escolhidos serão apresentados na parte 
inferior da tela. 
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   6.  Você também poderá adicionar as mercadorias 
pela aba “Referências Específicas”. Para isso, utilize os 
seguintes campos de pesquisa:
- Incluir por;
- Código de Barras;
- Desc. Sugerido;
- Desc. Máximo. 

   7.  Na aba “Categoria de cliente”, selecione as 
categorias de cliente que receberão o desconto 
diferenciado. Nos campos Sugerido(%) e Máximo (%) 
você poderá informar os descontos especiais  para as 
categorias selecionadas. 

É importante sinalizar o desconto preenchido para as referências específicas, nos campos sugerido e máximo,               
será destinado a todos os clientes e não somente para os clientes inseridos nas categorias sinalizadas na aba 
“Categoria de cliente”. 

     Você pode selecionar todas as categorias para 
a definição de desconto, ou somente algumas, de 
acordo com a necessidade dos lojistas. 

     
 No momento de inserir as referências específicas, 
você poderá digitar as informações de desconto 
sugerido e máximo para cada mercadoria.  
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   8.  Feito isso, clique em <Confirmar Def. 
Desconto> para finalizar. 

Muito Bem! Agora você sabe como realizar definição de desconto por categoria. Boas Vendas!

É importante sinalizar que a implementação, só estará ativa quando o novo módulo de Definição de Desconto 
estiver ativo.

“Como habilitar a função definição de desconto com alteração de valor? n°704”


