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Precificação automática usando
Margens e Custos

 
Veja neste tópico como formar os preços de venda

dos anúncios automaticamente

No Bling
Para que o Magis5 possa calcular automaticamente
o preço de venda será necessário o preço de custo
no Bling. Para isso, siga na aba Cadastro/Produtos

Utilize os filtros e encontre o produto escolhido e
então clique nele

https://app.magis5.com.br/admin/admin/dashboard/dashboard.php
https://www.bling.com.br/produtos.php#list


Clique em Salvar e o custo já estará cadastrado!
Atualização

Após cadastrado, para que a informação possa ser
refletida no Magis5 será necessário realizar uma
simulação de estoque, para isso, no produto em

questão vá na opção de ver estoque.

Clique em qualquer operação de estoque que tenha
sido feita na listagem de Últimos lançamentos



Então será aberto um popup com opções de
edição do lançamento

Basta clicar em "Salvar" sem realizar nenhuma
alteração e pronto!

No Magis5
Faça o login no Magis5 e na aba de produtos siga em

catálogo:

https://app.magis5.com.br/admin/admin/autenticacao/login.php
https://app.magis5.com.br/admin/admin/product/consult/products.php


Utilize os filtros para encontrar o produto
desejado e clique no botão de ações/editar

 



Siga na aba de Margens e custos
 

Custo de operação: neste campo você poderá
cadastrar gastos que são fixos como por
exemplo com embalagens, determinado em
reais (R$);
Porcentagem de lucro líquido: neste campo
poderá cadastrar o lucro que deseja receber
com este produto em porcentagem (%);

Nesta aba é onde você pode cadastrar: 

Calculando com base no preço de custo
cadastrado em seu ERP, irá formar

automaticamente o preço de venda considerando
a porcentagem cadastrada e as regras, comissões

e taxas de cada marketplace. Então quando for
publicar anúncios, não será necessário preencher

o campo de preço.
Caso queira usar o padrão onde pode determinar

um valor fixo para cada anúncio, basta não
preencher estes campos (ou então atualizá-los

para zero) e cadastrar o preço de venda
diretamente na hora da publicação de anúncios

ou alterando em meus anúncios nos que já foram
publicados.

https://magis5.atlassian.net/plugins/servlet/servicedesk/customer/confluence/shim/spaces/HDM5/pages/3899586
https://magis5.atlassian.net/plugins/servlet/servicedesk/customer/confluence/shim/spaces/HDM5/pages/3997735

