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Sempre com base na simplicidade, as aplicações XD integram uma nova 

funcionalidade designada por Sistema de Rações. Esta funcionalidade é adequada nos 

negócios em que são necessárias diversas medidas (dosagens) por produto. Neste manual 

descrevemos como exemplo esta fucionalidade aplicada a um restaurante que necessita 

de várias dosagens no seu prato principal (1 Dose, ½ Dose, ¼ Dose ). 

 

1. Como configurar um artigo para utilizar Rações 

O sistema de rações utiliza sempre um novo artigo para identificar a ração, por exemplo : 
Código do Artigo Descrição 

700 (artigo principal) Picanha na Brasa 
701 Picanha na Brasa (1/2) 
702 Picanha na Brasa (1/4) 

 
Os artigos acessórios são normalmente uma duplicação do artigo principal com 

propriedades diferentes, por exemplo, o seu preço de venda. Para simplificar o processo 

de duplicação do artigo, o sistema de rações integra uma processo de duplicação rápida. 

Como exemplo da sua utilização vamos descrever o processo de criação dos artigos 

referidos na tabela: 

 
1- Aceda ao Menu de Configurações da aplicação 

 
 

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

 
 

4- Após gravação é necessário reabrir a ficha do artigo principal e aceder ao tabulador 
“Rações” : 
 

 
 

É possível a partir do botão  associar um artigo já existente para indicar 
uma ração.  
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5- Pressione o botão  para ativar o processo rápido de duplicação de 
artigo: 
 

 
Neste processo é sugerido o próximo código disponível. Apenas tem de indicar uma 
nova descrição (neste exemplo acrestentamos “(1/2)” à descrição) e definimos o preço 

para o novo artigo. Pressione o botão . 
Repita o mesmo processo para inserir o artigo “702 – Picanha na Brasa (1/4)” 
 

 
 

6- Configure um botão no XD com a função “ITEM_N” e indique o código do artigo 
principal, neste exemplo “700” : 
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7- Ao executar a função “ITEM_N” com o artigo principal, repare que não é enviado 

nenhum artigo para o pedido atual até que selecione um artigo (ração) e pressione o 

botão  : 
 

 
 
 


