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Tabela de Preço Por Quilo e Lançamento De Rol 

 

 No LAVSOFT (Gerencial) em Cadastros e Tabela de Preço. Clique em Incluir-F2: 

 

 Será executado tela de inclusão. Pressione F2 para gerar código em Descrição 

coloque o nome da tabela.  

Para incluir um produto a tabela Quilo, clique em Novos: 
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  Tela de cadastro de produto abrirá. Pressione em F2 para gerar o código do 

produto, em Descrição digite o nome do produto. 

Na opção Controle coloque a opção PESAGEM, pois irá permitir colocar o 

peso do produto durante o seu lançamento.   

Clique em OK-F8 para salvar. 

 

 Voltará a tela de tabela de preço, note que o produto cadastrado esta azul, pois 

está vinculado a tabela. 

Para colocar o preço no produto, clique duas vezes sobre o produto selecionado.  
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 Alteração de produto abrirá. Em Preço coloque o valor desejado e clique em OK-

F8 para salvar.  

 

 Note que o valor colocado aparece na tabela de preço. Então clique em OK-F8 

para salvar sua tabela quilo;
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Lançamento de Rol produto Quilo. 
 

 Na tela de lançamento de rol.  Selecione a Tabela Quilo. 
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 Coloque o produto quilo em Código do Produto, e em Peso coloque o peso do 

produto selecionado.  

Note que em Observação da Peça esta descrito o valor e pesogem do produto. 

Clique em OK F8-Confirmar  para salvar. E clique em OK em Gração de Produto. 
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 Note que no campo ROL é mostrado o valor do rol referente ao quilo do 

produto. 

Para confirma a inclusão do rol clique em OK; 

Sendo impresso o rol. 
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