
 
 
TROCA DE MERCADORIAS 

O usuário precisa de um emissor de Pedido para conseguir realizar a troca. 

Antes de realizar uma Troca de Mercadoria no FD-DOC, precisamos cadastrar uma nova categoria caixa de VALE 

COMPRA e um novo favorecido também como VALE COMPRA no Retaguarda e adicionar permissão para o usuário. 

- Retaguarda/Tabelas/Tabela Categoria Caixa/Incluir. 

 

- Nome Categoria tem de ser Vale Compra. 

- Detalha Resumo no Caixa tem que ficar marcado como NÃO o resto das informações fica a critério da empresa 

decidir. Feito o cadastro podemos clicar em Salvar. 

Agora iremos cadastrar um novo favorecido no Retaguarda. Retaguarda/Tabelas/Tabela Favorecido Caixa/Incluir. 

 



 
 
- O Nome do Favorecido precisa ser VALE COMPRA. 

- Código Categoria vai ser o mesmo que a gente havia cadastrado no início deste tutorial VALE COMPRA. 

- Browse no Fluxo Caixa – Não Mostra. 

- Browse no Recebimento Prestações – Mostra. 

- Browse no Gera Créditos Cliente – Mostra. 

- Tipo de Pagamento – Normal. 

- Favorecido Não Participa do Fluxo de Caixa – Marcar. 

- Depois de salvar o cadastro do novo favorecido temos que alterar o mesmo para incluir uma empresa na aba 

configurações e salvá-lo novamente finalizando o cadastro. 

Agora é preciso adicionar o favorecido nos parâmetros de usuário no Retaguarda/Tabelas/Tabelas Parâmetros de 

Usuário – selecionar o usuário/Alterar/Venda – Aba Result/Favorecido Vale Compra/Presente. 

- Adicionar o favorecido Vale Compra que acabamos de criar e salvar. 

 

Agora para realizarmos uma Troca de Mercadoria é necessário ir ate o FR-DOC/Arquivos/Troca de 

Mercadorias/Incluir. 

- O único campo obrigatório é o do produto, cliente fica a critério da empresa decidir. 



 
 

 

- Depois que o produto for digitado irá aparecer uma tela com informações do produto como, código, descrição, 

valor unitário, quantidade entre outros. Todas as informações nesta tela podem ser editadas fica no critério da 

empresa alterar o que achar necessário. 

- Caso o usuário venha com os campos Valor Unitário e Subtotal bloqueados, é necessário utilizar os atalhos CTRL+F2 

para que outro usuário que tenha a permissão de alterar os valores digite seu login e senha para a liberação dos 

campos.  



 
 

 

- É possível desbloquear ou bloquear os campos Valor Unitário e Subtotal para cada tipo de usuário. Basta ir até 

Retaguarda/Tabelas/Tabela Parâmetros de Usuários – selecionar o usuário/Vendas/Aba Venda e desmarcar/marcar 

a opção Permite Alterar Valor dos Produtos na Venda e Troca. 



 
 

 

- Após preencher as informações do item pode clicar em confirmar para continuar com a troca. 

- Adicionado todos os produtos na troca podemos clicar no botão Finalizar-F5, ao fazer isso ira abrir um pop-up 

dizendo: Vale Troca de Mercadoria 117 gerado com sucesso. O número que aparecer é usado no Vale Troca do 

Cliente. 

 

- Uma vez feito o pedido de Troca de Mercadoria ele não pode ser mais cancelado. 

CONFERE ITENS TROCA 

De padrão a troca de mercadoria da entrada direta no estoque mais existe um parâmetro para fazer a conferência 

dos itens no Retaguarda/Tabelas/Tabela Empresa – selecionar qual a empresa/Alterar – na aba Parâmetros/Tipo de 

Entrada na Troca - opção Entrada Conferência. 



 
 

 

- Feito isso ira habilitar uma nova tela no FR-DOC/Arquivos/Confere Itens Troca. 

 

- Aqui podemos filtrar por data de emissão e número do pedido. 

- Feito à conferência clicamos em Entrada no Estoque-F2 e damos entrada do pedido de troca no estoque finalizando 

a Troca de Mercadorias. 


