
MANUAL – LOGICA SG MASTER

MÓDULO – CONDICIONAL

Prezado cliente, neste módulo você vai  conhecer mais uma função do nosso sistema
Lógica  SG  Master  SGBR.  O  módulo  CONDICIONAL tem  como  objetivo  o  envio
registrado de mercadorias para um cliente ou para um representante comercial, de modo
a  retirar  momentaneamente  produto(s)  do  estoque,  seja  para  venda  externa  ou  para
demonstração. Quando o cliente se decide sobre o que realmente vai comprar e/ou vai
devolver  à  loja,  ou,  quando  o  representante  comercial  devolve  as  mercadorias  não
vendidas, presta contas do que vendeu. Vamos ver agora o passo a passo completo.

Primeiro clique no ícone abaixo:

Ou no próprio MENU SG MASTER…

Abra a tela do condicional e clique em seguida em 



Vai  abrir  uma  tela,  na  qual  você  registrará  a  saída  dos  produtos  vinculando  a  um
funcionário, vendedor e cliente ou representante externo. Você informará qual a previsão
de data para devolução por parte do cliente (ou representante externo). Vamos ver.

Coloque a data de Previsão de devolução e a situação, ou seja, se já foi retirado pelo
cliente ou o cliente (vendedor externo), vai retirar ainda.

Agora, lance o funcionário referente ao lançamento do condicional e o vendedor interno,
se  não  quiser  indicá-los  digite  o  código  1 para  funcionário  e  vendedor  e  o  sistema
assumirá o funcionário padrão para ambos.

Agora  vamos lançar  o  cliente  no  CONDICIONAL,  faça  como nos  outros  módulos  do
sistema. Clicando na lupa na área “Dados do Cliente”



Depois de preencher os dados do cliente,  lance os produtos que serão entregues ao
cliente/representante.  Você pode “pistolar”  o  código  de barras  ou  clicar  na  lupa  para
consultar os produtos, assim como é feito nos outros módulos de venda. Se desejar
alterar quantidade ou preço de produtos clique Em cima do produto que foi lançado e
depois  clique  em  ALTERAR  –  F5,  se  desejar  excluir  um produto  lançado  clique  no
produto e clique em seguida em EXCLUIR – F6.



Agora você tem a opção de colocar  informações adicionais pertinentes no campo de
observação e, se estiver tudo ok, clique em GRAVAR – F8, vai aparecer um comprovante
na tela para você imprimir ou salvar em PDF para entregar ao cliente/representante.

O  comprovante  possui  todas  as  informações  pertinentes  ao  processo  de  entrega
condicional ao cliente/representante. Se no sistema MENU SG MASTER, a configuração
estiver registrada para Reservar produtos no condicional, ele vai deixar esses produtos
constando como reservados, não disponíveis para venda. A configuração precisa estar
assim:



Esse é comprovante que o sistema gera.

Agora, o cliente/representante já retirou as mercadorias, dias depois ele retornou a sua
loja e você vai conferir o que foi vendido e o que retornou ao estoque. Vamos ver como
proceder. Marque o condicional dele e clique em DEVOLUÇÃO – F6, conforme a imagem
a seguir.



Vai  abrir  uma janela  para  que  você  indique  ao  sistema,  quais  produtos  estão  sendo
DEVOLVIDOS, ou seja, os produtos que o cliente não vai querer ficar; ou no caso de um
representante externo; os produtos que ele  NÃO VENDEU,  ou seja, vão voltar para o
estoque. Para marcar os produtos que vão VOLTAR PARA O ESTOQUE, clique em cada
um desses produtos.

Os  produtos  que  serão  devolvidos  vão  descer para  a  parte  de  baixo  da  janela.
Conforme mostra a imagem. Quando for um produto com a quantidade maior que 1, vai
abrir uma janela para dizer quantos produtos serão devolvidos.

Depois, é só clicar em CONFIRMAR – F8 no final da tela, à direita.



Para finalizar a venda, dando entrada na forma de pagamento e dando baixa definitiva
dos produtos que foram efetivamente vendidos, abra o seu módulo de vendas PDV (NF-e,
NFC-e,  Nota  Manual,  SAT,  etc)  para  importar  o  condicional.  No exemplo,  veremos a
imagem do NFC-e e no NOTA MANUAL.

Vai  abrir  uma tela  com todas  as  condicionais  emitidas,  clique  2  vezes em cima  da
condicional que deseja finalizar a venda, o sistema vai lançar o número do condicional na
tela de venda, dê  ENTER e feche a venda normalmente com finaliza uma venda nos
módulos de venda.



O mesmo acontece em todos os outros módulos de venda. Na tela do condicional, o
condicional finalizado mudará de cor, indicando que foi concluído. Os produtos devolvidos
ficarão disponíveis para venda normalmente e os vendidos já deram baixa no estoque. No
condicional, existe a possibilidade de imprimir relatórios, conforme a imagem a seguir.

O módulo pode ser configurado para atender a outras necessidades, como: bloqueios,
senhas,  frases adicionais para personalizar  a  impressão do comprovante,  e  pode ser
impresso em impressora  A4 ou  térmica (filipeta), veja as possibilidades na imagem a
seguir.



Para mais informações, entre em contato conosco por nossos números em contato ou
acesse o nosso site.

(21) 2018-4447

(21) 96463-6311

(33) 3037-1775

(33) 98435-3888

www.logicasistema.com

http://www.logicasistema.com/

