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Objetivo: Saiba como proceder para passar vendas utilizando a integração com o Kiskadi.

Guia Prático

 

Requisitos:
Estar em PDV

Acessar:
<Movimentação de Estoque>;

<Venda Eletrônica>.

Versão:
19.2.1500Como passar vendas utilizando a integração Kiskadi?

1. No aplicativo PDV, clique em <Movimentação de 
Estoque> e em seguida <Venda Eletrônica>.

2. Na tela de vendas selecione o vendedor. 

3. Na tela “Pesquisa de Clientes” selecione um cliente já 
cadastrado ou clique em <Adicionar Cliente> para prosseguir 
com a operação.
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5.  Na tela de formas de pagamento é possível visualizar 
o desconto. Ele entra automaticamente, conforme a 
configuração lá no cadastro da loja com a integração. Em 
seguida selecione as formas de pagamentos e conclua a venda 
normalmente clicando em <(F12) Finalizar Cupom>.

6.  Na tela “Regras de ponto” você poderá visualizar as 
regras cadastradas anteriormente com a integração Kiskadi.

Clique na seta <        > para selecionar a opção desejada.  

4.  Na tela de vendas selecione os produtos que o cliente 
deseja comprar, logo após clique em <Fechar Compra>.

Caso o Cliente tenha uma promoção, será 
descontado junto na compra automaticamente.

Já se o Cliente  tiver um crédito, esse só será 
descontado os que estiverem marcados na 
parametrização da integração no Portal Web.  

Se o Cliente não conter nenhum desconto, surgirá 
a seguinte mensagem: “Esse Cliente não possui 
desconto no Kiskadi”.

É  indispensável que o Cliente esteja cadastrado 
para que a integração Kiskadi seja utilizada. A 
integração não é validada com consumidores, ou seja, 
clientes não cadastrados.

Clicando em “Cancelar”, o Kiskadi aplicará a primeira 
regra selecionada no cadastro automaticamente.

Se conter apenas uma regra de pontuação, o 
sistema não abrirá a tela de regras de pontos e 
pontuará o cliente com a regra existente.

Poderá surgir uma tela chamada “Regras de Troca”, 
essa tela só aparecerá quando houver duas ou mais 
regras de troca por benefício.  
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Muito Bem! Agora você já sabe como passar vendas utilizando a integração Kiskadi. Boas Vendas!

7.  Ao surgir a mensagem para confirmar a operação,  clique 
em <Sim> para aplicar a regra de pontuação selecionada e 
finalizar a venda. 


