
 

 
 

 

 

 

 

Pendência 25714   

Versão  Basic   

Release  10 

Autor  Francisca Cruz    

 

 

Processo: Vendas   
 

Nome do Processo: Preencher automaticamente os itens no Grid do Produto 

 

Acesso  
Vendas � Movimentações  

 

Motivação 
Criado o link Adicionar Produtos na tela de inclusão de Pedido de Venda. Recurso criado para empresas que 

trabalham com o processo de pedido de venda, porém realiza o atendimento no balcão de suas lojas, onde é 

necessária uma consulta rápida sobre os produtos. O produto pode estar disponível na filial em que a operação está 

sendo realizada, ou em outras filiais. Este processo é similar à compra em uma website de e-commerce, onde o 

usuário localiza os itens que deseja através de diversos critérios de busca, identifica a disponibilidade e, caso haja 

interesse pelo produto, insere o mesmo no carrinho de compras. 

 

Atenção! Este recurso poderá ser utilizado nas Movimentações de Venda.  

 

Parâmetros 
1 Ter Produto acabado cadastrado no sistema. Em Produtos e Serviços;  

2 Cadastrar Preço para o produto acabado. Em Vendas, na pasta Formação de Preço; 

3 Ter Tabela de Preço cadastrada no sistema. Em Vendas, na pasta Formação de Preço; 

   

Entrada 
Na tela de inclusão de movimentação, clique no link Adicionar Produtos. O sistema exibirá a tela Consulta Estoque. 

No campo Opção de Filtro, selecione a opção: Código do Produto, a seguir digite o código do produto que deseja 

consultar. Tecle Enter. O sistema exibirá automaticamente as colunas preenchidas: 

Código do Produto = código do produto  

Produto = descrição do produto  



 

 
 

 

 

 

 

Cor = descrição da cor do produto 

Estampa = descrição da estampa do produto 

Tamanho = descrição do tamanho do produto 

Unitário = preço unitário do produto baseada na tabela de preço, selecionada na movimentação 

Estoque Local = quantidade em estoque da filial selecionada na movimentação 

Estoque Total = quantidade total em estoque de todas as filiais 

Preencha o campo Quantidade, com o valor a ser exibido no grid do produto. Clique no link OK. 

 

Atenção! Ao selecionar a opção Descrição do Produto, no campo Produto, digite o nome completo ou parcial, o 

sistema carregará na tela todos os produtos que contém em sua descrição o nome digitado.  O usuário poderá 

selecionar um ou mais produtos.   

 

 

 

 

 

 

Validações e Saída 
1 O sistema preencherá automaticamente as informações do item no grid do produto; 

2 O sistema não exibirá na tela de Consulta Estoque, produtos sem preço. 

 


