GERA PEDIDO A PARTIR DO ITEM
FMGEIPDVI

 Explicação: Permite selecionar vários produtos (itens) de pedidos diferentes do mesmo cliente, criando um
novo pedido com novas informações, facilitando assim a criação de novos pedidos reutilizando os últimos
produtos vendidos ao cliente.


Importante: Os itens dos pedidos a serem selecionados devem ter a data de entrega preenchida.

 Acesse: Faturamento > Atualização > Gera pedido a partir do item:
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 Informe o (1) Código do Cliente inicial e final, a (2) Data de entrega do produto inicial e final e clique no
binóculo:

 Serão apresentados os pedidos do cliente que tenham a mesma data de entrega do produto:

 Selecione os itens que irão compor o novo pedido e clique em Gera pedido:
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 Será aberta a tela abaixo. Nessa tela poderão ser alteradas e incluídas novas informações no pedido que será
gerado.

 Nesta parte da tela poderão ser incluídos e alterados o numero do pedido do cliente, a conta de rateio, a forma de
pagamento (pré cadastradas), comissões a vendedores e as mensagens (pré cadastradas).
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 Nesta parte da tela poderão ser informados os prazos de pagamento, mensagens, descontos, local de entrega,
local de cobrança, transportadora entre outros campos.

 Clique em OK para gerar o novo pedido:

 Será gerado o numero do novo pedido conforme abaixo:
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 Na mesma tela já poderá ser realizada a emissão da nota fiscal:

* Flags:





Junta mensagens do pedido: Selecionada esta flag serão consideradas todas as mensagens dos pedidos para serem colocadas
nos pedidos a serem gerados.
Incluir nr. dos pedidos do cliente na mensagem: Selecionada esta flag será colocado os números dos pedidos do cliente na
mensagem do pedidos a ser gerado.
Incluir código dos pedidos na mensagem: Selecionado esta flag será colocado o número dos pedidos selecionados na
mensagem dos pedidos a ser gerado.
Incluir código dos pedidos excluídos na mensagem: Selecionado esta flag será colocado o número dos pedidos excluídos na
mensagem dos pedidos a ser gerado.

Página 5 de 5

