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Quando fazemos a expedição, dependendo da
necessidade precisamos dar prioridade para um

grupo de pedidos. Seja por conta do tipo do
produto, horário dos pedidos, ou até localização

dos clientes, precisamos priorizar os pedidos
dentro dessas variáveis. Por isso criamos a

funcionalidade de Bloco de Separação, onde
conseguirá fazer esses grupos.

No MAGIS5 siga em Expedição/Consultar
pedidos vendidos:

 
 

Bloco de Separação
 Como criar um grupo de pedidos para

separação

https://app.magis5.com.br/admin/admin/dashboard/dashboard.php
https://app.magis5.com.br/admin/admin/order/expedition/consult.php


O primeiro passo será filtrar os pedidos que
deseja utilizando as opções:

 

Canal de venda: Faça o filtro por marketplace e
conta que quer dar prioridade;
Estado: Filtre os pedidos por Estado do destino
da entrega;
Data de início/Data de fim: Filtre os pedidos
dentro de um período de dias;
Hora de Início/Hora de fim: Faça o filtro dos
pedidos dentro de um período de hora, minutos
e segundos;
SKU: Filtre os pedidos de um mesmo produto;
Tipo separação: Escolha os tipos de pedidos
que deseja filtrar
Onda Mono: pedidos que foram vendido apenas
1 produto unitário;
Normal: pedidos que foram vendidos mais de 1
produto diferente, ou então 1 produto em maior
quantidade;
Número do pedido/Nome cliente/Código de
rastreio: Estes outros filtros podem ser usados
quando quiser encontrar um pedido específico;



Selecionados os pedidos escolhidos poderá clicar
no botão de Ações/Separar pedidos selecionados

para criar o bloco de separação
 Criado o grupo de pedidos, poderá ir para a tela

de liberação de pedidos (Expedição/Separar
pedidos vendidos) e no campo de Bloco de
Separação selecionar o criado, que estará
nomeado com a data e hora de quando foi

montado

Após realizar os filtros clique em "Buscar" e então
selecione os pedidos que deseja separar

Então apenas os pedidos que estão neste bloco irão
aparecer para separar

Assim que liberados todos os pedidos do bloco de
separação, a tela voltará a apresentar os pedidos no

fluxo normal para liberação 
Se ainda não sabe como realizar o processo de

Liberação de Pedidos veja o artigo Separar pedidos
vendidos

https://magis5.atlassian.net/plugins/servlet/servicedesk/customer/confluence/shim/spaces/HDM5/pages/3571821/Separar+pedidos+vendidos

