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ARTIGOS ASSOCIADOS 

 

As aplicações XD passam a ter disponível uma nova funcionalidade de Associação 

de Artigos. Esta funcionalidade foi desenvolvida a pensar nos negócios que têm a 

necessidade de composição de artigos. Neste manual descrevemos como exemplo esta 

funcionalidade aplicada a um estabelecimento que necessita de registar determinado 

produto e opcionalmente associar ao mesmo um outro produto com preço.  

 

1. Como configurar Associações a um Artigo 

O principio de funcionamento das associações de artigos é o mesmo do sistema de 

complementos com a excepção de permitir um valor extra e constar no documento de 

pagamento. Neste exemplo vai ser utilizado como artigo principal o “Whiskey” e 

pretendemos associar dois outros artigo (“C/Coca Cola” e “C/Gelo”) onde a associação dos 

mesmo terá um custo : 

Código do Artigo Descrição 

800 (artigo principal) Whiskey 
801 C/Coca Cola 
802 C/Gelo 

 
 Para associar os artigos efetue os seguintes passos : 

 
1- Aceda ao Menu de Configurações da aplicação 

 
 

2- Aceda à opção “Artigos” 
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3- Iniciamos o processo com a criação dos artigos preenchendo todos os dados 
necessários e pressionando no botão “Gravar” : 
 

 
 
Nota: Repita o mesmo processo para a gravação dos seguintes artigos a associar (“801 
– C/ Coca Cola” e “802 – C/Gelo”). 
 

4- Quando terminar o processo de criação dos artigos, reabra a ficha do artigo principal, 
neste exemplo o código “800” correspondente ao artigo “Whiskey” e clique no 
separador “Associados” : 
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5- Clique no botão  e selecione da lista o artigo a associar : 
 

 
Nota: Repita o processo para adicionar os dois artigos neste exemplo (“801-C/Coca 
Cola” e “802-C/Gelo”) 
 

 
 

6- Configure agora um botão com a função “ITEM_N” e indique como parametro o código 
do artigo principal : 
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7- Ao efetuar o pedido do artigo, repare que o mesmo é enviado para o pedido e é exibida 
uma lista com todos os artigos associados. Pode opcionalmente enviar um ou mais 
artigos para o pedido atual : 
 

 
 
 
 
 
 


