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Nome do Processo: Pedido por comanda 
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Motivação 
Permitir a utilização de comandas para controlar as vendas da loja. O processo consiste no lançamento dos itens na 

comanda como se fosse um pedido de venda e, no evento de faturamento, o sistema carrega as informações dessa 

comanda e fecha a venda. 

 

Parâmetros 
1 - Cadastrar toda a sequência numérica das comandas, no sistema. Essa sequência numérica deverá ser em códigos 

de barras. O cadastro de comandas está em VENDAS � Cadastros 

2 - Configurar o evento de faturamento para acessar comanda, marcando o campo Utiliza Comanda, na guia 

Faturamentos; 

3 - Configurar os usuários que irão visualizar o link Pedido pela Comanda, no Gerenciador de Usuários. 

 

Entradas 
Na de consulta de pedido de venda, no link Outras Funções, selecione a opção Pedido pela Comanda. Nessa tela, o 

usuário deverá informar o número da comanda, que será associado a um número interno de pedido de venda. 

Aguarde a abertura de tela para inclusão dos itens da venda. Preencha o campo Cliente, digite ou leia o código dos 

produtos e selecione o vendedor. Efetive o pedido. 

Na tela de faturamento do pedido, digite ou leia o número da comanda e efetive o lançamento. 

 

Validações 
1 O número da comanda deverá ficar indisponível para uso, enquanto o pedido estiver aberto; 

2 Não é permitida a exclusão de itens no faturamento de pedido pela comanda; 



 

 
 

 

 

 

3 Após a efetivação da movimentação, o número da comanda deverá ficar disponível para uso novamente. A 

liberação do número da comanda também deverá ocorrer nos casos de cancelamento ou exclusão. 

 

Saídas 

1 - Impressão do cupom fiscal referente a comanda. 

2 - Na tela de cadastro de comandas, o usuário poderá visualizar os números que estão liberados, os que estão em 

uso e os pedidos de venda que estão vinculados a eles. 

 


