	
  

PAGAMENTO DE COMISSÃO NO
MÓDULO BENEFICIAMENTO DE SEMENTES

RDM – 10008517
Solicita que o recurso Pagamento de Comissão seja aperfeiçoado contemplando
as Devoluções e seja alterado nos relatórios para imprimir as informações sobre a
devolução de uma nota.
Para otimizar o processo das Comissões, aprimoramos o recurso de Pagamento
de Comissão agregando as Devoluções, com o objetivo de carregar em Grid as
devoluções correspondentes aos Pedidos marcados na lista de Comissões a
serem autorizadas. Incluímos na Autorização de Pagamento de Comissão a Grid
Devoluções, que possui o objetivo de carregar as devoluções correspondentes aos
Pedidos marcados na lista de Autorizações das Comissões. Ajustamos o
Relatório – Pagamento de Comissões incluindo a impressão das devoluções,
referentes às notas que possuem valores de comissão.
Itens de Configuração Alterados
§ Pagamento de Comissão;
§ Autorização de Pagamento de Comissão;
§ Relatório de Pagamento de Comissão.
Passo a Passo
§ Para ter acesso a tela - Pagamento de Comissão:
I. Acesse o Módulo: Beneficiamento de Sementes → Comercial →
Pagamento de Comissão. Figura 1.
§ Para ter acesso a tela - Autorização de Pagamento de Comissão:
I. Acesse o Módulo: Beneficiamento de Sementes → Comercial →
Autorização de Pagamento de Comissão. Figura 2.
§ Para ter acesso ao Relatório de Pagamento de Comissões:
I. Acesse o Módulo: Beneficiamento de Sementes → Consulta/Relatórios
→ Comercial → Comissões → preencha os campos e clique no botão
Imprimir. Figura 4.

	
  

Demonstração da Melhoria no Recurso Pagamento de Comissão
§ A nova Grid Devoluções possui o objetivo de carregar as devoluções
correspondentes aos Pedidos marcados na lista de Comissões a serem
autorizadas no SIAGRI AgriManager. Figura 1.

Figura 1 – Tela do recurso Pagamento de Comissão.

1) Grid – Devoluções: Esta grid contempla as seguintes informações:
§ Checkbox de Marcação: Permite selecionar o(s) registro(s) de
devolução;
§ Ped. Devolução: Possui o objetivo de exibir os números dos
pedidos de devolução de determinada venda;
§ Nota Devolução: Possui o objetivo de exibir o número gerado pelo
sistema da nota de devolução;
§ Data Devolução: Possui o objetivo de exibir a data de devolução
dos pedidos de sementes;
§ Cliente: Possui o objetivo de exibir o nome do cliente que está
fazendo a devolução do pedido de sementes;

	
  

§

Valor Devolução: Possui o objetivo de exibir o valor total da
devolução feita pelo cliente;
§ Valor Restante: Possui o objetivo de exibir o valor restante a ser
descontado da comissão até o momento da geração da autorização.
Após a geração da autorização, este valor é atualizado;
§ Valor a Descontar: Neste campo deve ser informado o valor que
será descontado da comissão e abatido do saldo devedor da
devolução.
2) Campos de Somatório da Devolução: Incluímos as seguintes
informações:
§ Tot. Devol.: Neste campo é possível verificar a soma do valor total
das devoluções selecionadas na grid Devoluções;
§ Tot. Rest. Devol.: Neste campo é possível verificar a soma de todos
os valores restantes das devoluções, selecionadas na grid
Devoluções;
§ Tot. Descontar: Neste campo é possível verificar a soma dos valores
a descontar dos adiantamentos e das devoluções;
§ Total Receber: Neste campo é possível verificar o valor a receber de
comissão para a Pessoa.
§ Gerar Autorização: Ao clicar neste botão, o software registra a autorização
para pagamento de comissão da pessoa em questão, sendo exibida a tela
Autorização de Pagamento de Comissão, que também pode ser acessada
pelo caminho:
o Módulo: Beneficiamento de Sementes → Comercial → Autorização
de Pagamento de Comissão. Figura 2.

Demonstração da Melhoria no Recurso Autorização de Pagamento de
Comissão
§ A nova Grid Devoluções possui o objetivo de carregar as devoluções
correspondentes aos Pedidos marcados na lista de Autorizações das
Comissões no software AgriManager. Figura 2.

	
  

Figura 2 – Tela do recurso Autorização de Pagamento de Comissão.

3) Grid – Autorizações: Incluída a coluna Vlr. Devol, que possui o objetivo
de apresentar o total de devoluções que foi abatido na autorização
marcada;
4) Grid – Comissão Sob Venda: Incluída a coluna Vl Devolução, que possui
o objetivo de apresentar o valor total da devolução envolvida na
autorização marcada.
5) Grid – Devoluções: Esta grid contempla as seguintes informações:
§ Ped. Devolução: Neste campo é possível verificar o código do
pedido de devolução de sementes;
§ Ped. Orig.: Possui o objetivo de apresentar o código de origem do
pedido de sementes que originou a devolução;
§ Cliente: É o nome do cliente que está devolvendo a mercadoria
conforme especificado na nota de origem e devolução;
§ Origem: Informação deste campo é baseada no representante que
realizou a venda. Sendo que este representante possui o valor da
comissão a ser descontada;

	
  

§

Data Devolução: Neste campo é possível verificar a data de
devolução da nota;
§ Valor Devolução: Neste campo é possível verificar o valor total da
nota de devolução conforme autorização marcada;
§ %: Neste campo é possível verificar o percentual que foi utilizado
para gerar a comissão e que agora foi usado no cálculo de
abatimento da devolução.
§ Valor a Desc.: Neste campo é possível verificar o valor lançado para
ser descontado na comissão conforme a devolução.
6) Imprimir: Ao clicar no botão Imprimir são gerados os dados da
autorização de pagamento de comissão, conforme Figura 3.

Figura 3 – Recorte do Relatório da Autorização de Pagamento de Comissões.

7) Grupo – Devoluções: Este grupo contempla as informações sobre:
Código Devolução, Valor Devolução, Valor Restante e Valor a Descontar.

	
  

Demonstração da Melhoria no Relatório – Pagamento de Comissões
§ Os processos do relatório pagamento de comissões continuam os mesmos,
apenas foram aplicadas adequações, para que seja possível emitir informações
sobre as Devoluções referentes às comissões feitas nos Pedidos de Sementes.
Figura 4.

Figura 4 - Recorte do Relatório de Pagamento de Comissões – Visualização Individual.

8) Informações das Devoluções: Contempla as informações das notas de
devolução. Sendo possível verificar:
§ Nota Devolução: Nesta coluna é possível verificar o(s) número(s)
da(s) nota(s) de devolução gerada pelo sistema que estão
relacionadas à determinada comissão;
§ Valor Devolução: Nesta coluna é possível verificar o valor total da
nota de devolução;
§ Valor Consumido: Nesta coluna é possível verificar o valor já
consumido do valor total da devolução, ou seja, este valor pode ser
o que foi descontado desta devolução em outras autorizações de
comissões.
§ Valor Descontado: Nesta coluna é possível verificar o valor que já
foi descontado na devolução, conforme o pedido em questão.
§ Valor Restante: Nesta coluna é possível verificar o valor restante da
devolução a ser descontado sob a comissão do pedido feito.

	
  

O Total a Receber de Comissão é calculado pelo Valor
Total Comissão menos a soma do Valor Restante
Adiantamento com o Valor Restante Devolução. Figura 4.

Requisitos e Qualidade de Software
SIAGRI – Software para Agronegócio

	
  

