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Objetivo: Saiba como proceder para gerar relatório de ranking de vendedores no sistema Cigam Varejo. Gerando o relatório 
é possível visualizar as seguintes informações: Número de itens vendidos por atendimento, valor bruto e líquido de vendas, valores 
de meta, super meta e porcentagem de atingimento das mesmas.

Guia Prático

Como gerar o relatório de ranking de vendedores?

1.   Clique em <Relatórios Diversos> e em seguida 
<Imprimir Relatórios>.

2.   Clique em no ícone de adição <+> da opção 
2 “Relatórios de Metas” e selecione o relatório 2.2 
“Ranking por Vendedor”.

Defina o período de pesquisa.

Requisitos:
-Estar em Retaguarda;

-Acessar <Relatórios 
Diversos>;

-Acessar <Imprimir 
Relatórios>;

- Permissão: Franqueado/
Gerente;

-A partir da versão 
6.7.3500

3.   Defina as informações e clique em <Visualizar>.

É possível marcar a caixa de seleção para que 
o relatório não considere as operações  do “Venda 
Funcionário”.

O “Venda Funcionário” é utilizado em operações em 
que uma venda é realizada para um funcionário da loja.

No campo “Ordenado por” é possível definir se você 
deseja visualizar o valor líquido ou valor bruto.
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4.   O relatório será gerado com as seguintes informações:

TOTALIZADORES

 - Boleto: número de cupons (vendas realizadas).
 - Itens: Quantidade de itens vendidos.
 - Meta Venda: Meta de Venda.
 - Super Meta: Meta de venda maior que a meta estipulada inicialmente.
 - Venda Bruta: Valor total dos produtos vendidos sem descontos.
 - %Desc: Porcentagem total de descontos.
 - Venda Líquida: Valor total de venda, já com descontos (impostos/descontos).
 - %Ating: Porcentagem de atingimento da meta estipulada inicialmente.
 - Marca: Nome da rede.

LISTAGEM

 - Vendedor: Nome do vendedor.
 - Data de Admissão: Data em que o vendedor foi admitido.
 - Nr. Atend: Número de atendimento do vendedor.
 - Itens: Número de itens (produtos) vendidos.
 - Meta Venda: Valor estipulado como meta para venda de produtos.
 - Super Meta: Valor maior que o estipulado como meta para venda de produtos.
 - Itens: Valor dos itens vendidos.
 - Venda Líquida: Valor de venda dos produtos com descontos.
 - %Ating: Porcentagem de atingimento da meta estipulada.
 - V.M:  Média de valor vendido pelo vendedor.
 - P.A: Média de produtos por atendimento.

Muito Bem! Agora você sabe como gerar o relatório de posição atual do estoque. Boas Vendas!


