Conexão entre compra e venda
A conexão B2B entre Compra e Venda permite que o Cliente envie seu pedido de
compras diretamente para o pedido de vendas do fornecedor, agilizando o
processo e diminuindo a margem de erro.
Para que a conexão seja feita, as duas empresas devem utilizar o sistema Icarus, e
autorizar a ligação entre si.
Para configurar este recurso é necessário entrar em contato com a Pennacorp.
Consulte as empresas que utilizam o Sistema Icarus, acessando o link:
https://www.pennacorp.com.br/clientes/

CLIENTE
Requisitos:
● Para enviar um Pedido de Compra para o Fornecedor, o usuário deve possuir
o acesso ADM.B2B.PCO;
● Seu CNPJ deve estar cadastrado como Cliente Ativo no sistema do
Fornecedor;

-

Para fazer um pedido de compra diretamente ao fornecedor, entre em
Compras > P. Compra

-

Adicione um novo Pedido de Compra

- Insira os Itens
❖ Note que: Quando você insere o código do produto, o sistema busca o
código do item no Fornecedor, na tabela Produto x Fornecedor. Se o código
do fornecedor estiver incorreto, o Pedido não será enviado, até que a
correção do mesmo seja feita.

-

Após a confirmação do Pedido, clique no botão “Envia Pedido para
Fornecedor”

-

Escolha o Fornecedor (que deve ser cadastrado pela Pennacorp, com a
devida autorização do Fornecedor).

-

Fazendo isso, o pedido será integrado no Pedido de Venda do Fornecedor!

FORNECEDOR
-

Entre em Vendas Faturamento > P. Venda

-

O Pedido do seu cliente aparecerá automaticamente na sua tela de Vendas.
Ele estará com o status WEB, para identificar que esse pedido entrou
externamente, e precisa de liberação para prosseguir.

❖

 ote que: O Pedido é integrado com as informações de produtos,
N
quantidades e observações que o cliente enviou, mas o valor unitário é
inserido de acordo com a margem, fator e descontos do seu cadastro.

O sistema adiciona automaticamente uma observação exibindo detalhes sobre a
transferência, como horário e usuário que realizou o pedido de compras.

Para liberar o pedido de venda, clique no botão “Libera pedido de venda WEB”.

Após a liberação, o Status muda de WEB para ORÇAMENTO, e o sistema tem a
opção de enviar um email para o cliente, informando que o pedido foi liberado e a
empresa vai dar o devido seguimento no pedido (configure na tabela auxiliar
[PVENDA].[WEB.MAIL]).

