Roteiro para atualização de preços até versão 3.16
A atualização de preços é feita em duas etapas: o download do arquivo de preços e a
atualização em si.
Os dois procedimentos serão tratados neste roteiro, primeiro vamos nos ater ao download
do arquivo.
Abra o Pcdrug Para Windows e clique no menu Comunicações, aponte para a última
opção: Microleme, como mostra a imagem abaixo.

Na tela que se abrirá entre na opção “Lista de Preços”.

Dessa maneira o sistema nos fornecerá algumas opções de listas de preços, basta clicar no
botão referente ao estado (UF) da farmácia.

Após clicar no botão referente ao seu estado o programa começará a “baixar” o arquivo
de preços diretamente do site da Microleme. Note que todos os botões ficam desabilitados e uma
barra de progresso mostra quanto do arquivo já foi baixado.

Porcentagem do download.

Em apenas alguns minutos o download é concluído.
ATENÇÃO: Observe que após conclusão do download será apresentado a seguinte
imagem, "Confira todos seus produtos fracionados antes de atualizar os preços,
principalmente se der entrada por xml.
Fracionamentos errados podem REDUZIR indevidamente SEUS preços."

Porque após atualização dos preços, o preço de venda ficará de acordo com o
fracionamento que esta no cadastro do produto, então se o fracionamento não estiver correto, o
preço ficará errado, por esse motivo e essencial que seja feita essa verificação antes de atualizar.
Para conferir estes produtos fracionados tire um relatório de Lista de Preços e marque filtro na
ultima tela “Imprimir somente produtos com fracionamento maior que 1”.
Ao fechar essa janela será exibida a mensagem de download concluído.

Esta primeira etapa da atualização de preços foi concluída, o arquivo atualizador já está salvo em
seu computador, mas lembre-se: o download e a atualização devem ser feitos no servidor do
Pcdrug.
Passaremos agora ao procedimento de atualização mesma dos preços. Para isso clique no
menu Cadastros e clique na opção Produtos.

Nesta tela do Cadastro de Produtos tecle <Enter> ou dê
um duplo-clique sobre a opção Preços – Automático.

A partir de agora o sistema começa a recolher informações a respeito da atualização que
vai ocorrer. O primeiro passo é marcar quais são as categorias de preço que devem ser
atualizadas, veja abaixo:

Marque apenas as caixas das
das categorias que pretende atualizar.

É provável que essas categorias estejam diferentes no seu sistema, pode ser que você
tenha mais categorias cadastradas ou que os nomes sejam diferentes, mas o que importa é que
você saiba quais categorias pretende atualizar e que as marque corretamente.
Depois disso clique no botão Confirmar.

Logo após clicar no botão Confirmar o sistema faz uma pergunta muito importante:

Pode ser que em seu cadastro alguns produtos estejam com preços maiores do que os
nossos e talvez você não queira reduzir seus preços, mas saiba que não reduzi-los implica em
trabalhar com preços desatualizados e com margem maior. É preciso ponderar qual das duas
situações é a mais adequada à sua farmácia e então clicar em SIM ou NÃO. Obs: Recomenda-se
fazer a atualização de preço dos produtos da categoria Liberados aparte e não reduzir preço.
Depois de respondida a questão anterior o sistema apresenta uma outra:

Tão importante quanto o Preço de Venda é o Preço de Custo e o sistema permite que
você escolha entre atualizá-lo ou não.
Depois de decidir sobre o Preço de Custo o Pcdrug para Windows pede uma
confirmação a respeito da data do arquivo atualizador – aquele baixado anteriormente.

Se a data apresentada estiver correta clique em Sim para proceder com a atualização dos
preços.

Obs.: Não recomendamos que este procedimento seja feito com base em uma lista antiga.
Depois de confirmada a data da lista o sistema dará início à atualização e quando esta
estiver concluída surgirá a mensagem:

