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Cadastro e Utilização de Fator de Preço 

 

 No LAVSOFT (Gerencial) em Cadastros e Tabela de Preço: 

 

 Em Cadastro de Tabela de Preços, clique em Cadastro e Fatores de Preços; 
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  Cadastro de Fatores de Preços, clique em Incluir-F2; 

 

 A criação desse fator vai determinar o acréscimo ou a diminuição de valor no 

produto que ser usado. 

No exemplo colocaremos o acréscimo de 5% em um produto, sendo 

Porcentagem o valor. 

Coloque o código, a descrição do fator e o fator que seja o valor desejado. 
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 Ao criarmos o fator, vincule ao Fator de Preço a Tabela de Preço escolhida. 

Clique em Fatores de Preço clique duas vezes sobre o fator desejado. 

 

 Tela de Fator será aberta clique em OK-F8 para confirmar, assim salvará o Fator. 

Clique em OK-F8 para salvar a tabela de preço; 
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Lançamento de Rol com Fator de Preço. 
 

 Na tela de lançamento de rol.  Selecione que foi vinculado o Fator de Preço. 
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 Na tela de inclusão de lançamento de produto, clique em Fatores e selecione o 

Fator desejado e clique em OK para lançar. 

No exemplo será o acréscimo de 5% criado.  
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 Assim o valor do produto mudará com o acressimo de 5%. 
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 Assim no valor do Rol, será mostrado o acréscimo feito no rol lançado no 

produto emitido.  

 

 Emissão do Rol; 
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