Manual de Fichas
Técnicas

A ficha técnica é uma funcionalidade do software XD que permite escolher a composição
de um produto que vendemos. Por exemplo, é possível definir que a composição do
produto “Prego em Prato” é : 1 ovo, xx gr de Batata, xx gr de Bife, etc
Como criar a ficha técnica de um artigo:
1 – Entrar nas configurações de sistema do XD e selecionar a opção “Artigos”.

2 – Escolher o artigo para o qual deseja criar a ficha técnica, e selecionar o separador
“Ficha Técnica”.

3 – Para adicionar uma linha de composição à ficha técnica basta introduzir em
“Referência” o número de artigo que deseja adicionar, e o campo “Descrição” será
automaticamente preenchido com a descrição.
4 – No campo “Quantidade”, se soubermos a quantidade de artigo a abater podemos
colocar diretamente o valor na caixa de texto. Ex: 0.250
No caso de não saber o valor exato a abater, existem “facilitadores” que o ajudam a
encontrar o valor desejado. Existem dois tipos de facilitadores, “Quantidade” e “Doses”.
Para utilizar qualquer um dos facilitadores, carregue no botão “Lupa” junto à quantidade.
Será mostrada a seguinte janela:

5a – Se selecionar a opção “Quantidade” será mostrada uma janela com 2 campos “Qtd
Garrafa” e “Qtd Dose”.

Deverá preencher o campo de quantidade de garrafa com o valor total da garrafa (Ex.
0.75) e o campo de quantidade da dose com o valor médio de cada dose (Ex. 0.05). Ao
carregar em “Ok” o programa irá calcular automaticamente o rácio de quantidade da
composição que será consumida. No caso acima demonstrado: 0.666666

5b – Se selecionar a opção “Doses” será mostrada uma janela com apenas um campo “N.
Doses”.

Deverá preencher o campo apresentado com o número de doses médio que uma garrafa
representa (Ex. 16). Ao carregar em “Ok” o programa irá calcular automaticamente o rácio
de quantidade da composição que será consumida. No caso acima demonstrado: 0.0625
6 – Depois de preenchidos todos os campos da linha de composição a adicionar deverá
carregar no botão “Adicionar” e repetir os passos 3 e 4 (e opcionalmente 5) para cada
uma das linhas que deseja adicionar à ficha técnica.
7 – Carregue em “Gravar” para guardar as alterações efectuadas na ficha do artigo.

