
 
 
VALE COMPRA/VALE PRESENTE 

Antes de incluir um Vale Compra/Vale Presente 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 fica a critério da empresa mais se recomenda o nome de Vale Compra. 

- A única informação que precisar igual que está na foto é o Detalha Resumo no Caixa que deve ficar 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. 

 

Feito isso 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. 



 
 

 

 

É necessário dar permissão para usuário gerar crédito para o cliente. 

Para darmos a permissão ao usuário de gerar um Vale Compra/Vale Presente precisamos ir ate o 

Retaguarda/Tabelas/Tabela Parâmetros de Usuários – escolher qual usuário ira receber a permissão/Alterar/Vendas 

– na aba Vendas marca a opção Permite Usuário Gerar Crédito para Cliente. Também nesta mesma tela tem a opção 

de Estornar o Vale Compra. 

 



 
 
- Agora para incluirmos um Vale Compra/Vale Presente precisamos ir ate o FR-DOC/Arquivos/Vale Compra-Vale 

Presente/Incluir. 

 

1 – Informar o valor do Vale Compra/Vale Presente. 

2 – A quantia a ser paga do vale. 

3 – Usar este botão ira colocar automaticamente o valor total do vale no campo 2. 

4 – Selecionar a forma de pagamento. 

- Observação não é campo obrigatório fica a critério de a empresa decidir. 

- Depois de preenchido os campos, basta salvar. 



 
 

 

- Esse vai ser o número usado na hora da venda para o Vale Compra/Vale Presente. 

- Para utilizarmos esse número, basta ir ao FR-DOC/Venda passar algum produto, escolher a forma de pagamento a 

Vista, clicar no botão Vale Compra-F10 e colocar o número informado na tela de Vale Compra/Vale Presente. 

 

 

- Será descontado o valor do Vale Compra/Vale Presente do valor total da compra. 

- Vale Compra/Vale Presente só pode ser usado uma vez. 


