FAQ: Descontos:

Desconto é uma redução do preço de venda, segundo a política comercial definida pela
empresa fornecedora.
Tipos de Descontos:
 Desconto por Período
 Desconto por Prazo
 Desconto por valor
 Desconto por quantidade
CONCEITOS : Descontos por Periodo:
São descontos extras concedido em função do período em que a transação comercial está
sendo efetuada ou que se prevê a entrega da mercadoria.
Períodos do desconto:

EXEMPLO:
Data do pedido = 14/04/2014

CONCEITOS : Desconto por Prazo de Pagamento

Descontos aplicados no pedido em função da antecipação ou prorrogação do prazo médio
de pagamento das duplicatas.
Desconto aplicado quanto há diferença entre o prazo médio da condição de pagamento
padrão do cliente e o prazo médio da condição de pagamento da transação comercial
(cotação, pedido, nota).
CONCEITOS : Desconto por Prazo de Pagamento
EXEMPLO:
Cond. Pagto Cliente = 99 ->Prazo médio 45 dias
Cond.pagto Pedido = 88 ->Prazo médio 30 dias
Dif em dias dos prazos médios (45 – 30) = 15 dias
Tabela Desconto com o Tipo = 1

CONCEITOS : Descontos por Valor
Concessão de descontos adicionais em função do valor total da mercadoria dos pedidos
implantados em carteira.
EXEMPLO: Cadastro Desconto por Valor (BN0303)

CONCEITOS : Descontos por Quantidade
Descontos concedidos em função da quantidade pedida pelo cliente, ou seja, o mesmo
item recebe diferentes descontos, de acordo com as diferentes quantidades escalonadas
de compra ele poderá ter descontos diferenciados.

O desconto por quantidade somente é aplicado se a quantidade solicitada pelo cliente for
maior ou igual à quantidade mínima definida para o item na tabela de preços.
EX:
Pedido para o item 001 com 10 peças - sem desconto por quantidade.
Pedido para o item 001 com 70 peças - desconto de 1,00 %
Pedido para o item 001 com 500 peças - desconto de 4,00 %
Volume de Faturamento
Possibilidade de conceder um desconto especial por volume de faturamento, para clientes
que atinjam o valor pré-estabelecido no campo Volume Faturamento da função
Manutenção Tabelas Descontos.
Para a apuração é considerado a valor das notas fiscais do cliente atualizadas na
estatística de faturamento no período desde a data de implantação do pedido de venda
mais o número de meses decorridos
Informado nos parâmetros de Descontos -Qtd meses Avalia Fatur.
EX: Data do pedido 03/04/2014 – 3 meses (qtd meses avaliar fatur);
Valores das estatísticas 03/01/2014 a 03/04/2014

CONCEITOS : Tipo de Aplicação Descontos
EXEMPLO: Tabela Desconto

EXEMPLO: Em Cascata
São verificados todos os registros que satisfazem a pesquisa e aplicados todos os
percentuais em forma de cascata, ou seja, um sobre o outro.
Nota
Os descontos definidos em valor sempre serão somados.

EXEMPLO: SOMATÓRIO
São verificados todos os registros que satisfazem a pesquisa e somados todos os
percentuais e valores.

EXEMPLO: MELHOR
O desconto a ser considerado, será o que estiver cadastrado na tabela de descontos que
possuir mais características iguais às do pedido, cotação de venda ou nota fiscal.
Para obtermos o melhor desconto deve ser considerado os pesos que serão conferidos
aos atributos da tabela de descontos.

Cálculo:
Cada valor preenchido dos registros de descontos, é considerado como 1, se estiver como
? é considerado o valor 0 (zero).
Multiplica-se então o valor 1 ou 0 pelo peso definido para o atributo.
O melhor registro será o registro que contiver o maior valor encontrado.
EXEMPLO: Tabela Desconto

Controle de Desconto Máximo
O controle do desconto máximo a ser concedido em uma operação de venda é
parametrizado no cadastro de usuários comerciais.
A definição é realizada em percentual máximo permitido por operação por usuário.

Calculo ao completar pedido:
% desconto total do pedido (ped-venda.val-pct-desconto-total) =
((1 - (Valor de mercadoria liquida / Valor de mercadoria original )) * 100).

O controle de acesso aso campos de descontos são definidos no usuário comercial:
Cada permissão de acesso apresentada em tela corresponde a uma informação de
desconto no pedido de venda.

Descontos aplicados ao Item do Pedido de Venda e apresentados no cabeçalho do
pedido, cotação ou nota fiscal

Processo de Calculo

Processo Descontos no Datasul

