BATISTA10 SERVEIS A EMPRESES

TARIFES DE VENDA. II – PREFERÈNCIES D’APLICACIÓ
En aquesta segona entrada mirarem d’entendre el funcionament de les tarifes
per saber quin preu aplicarà a un client concret per un article concret. Establirem
l’ordre de preferències d’aplicació de les tarifes en funció de tots els paràmetres
que hi poden influir.
Caducitat de les tarifes
Totes les tarifes en ICGManager tenen una data d’inici d’aplicació i una data de
final d’aplicació.

Aquestes dates són vàlides per a tot tipus de tarifes, ja siguin tarifes d’oferta, com
tarifes normals. És un error molt habitual, preguntar-se per que no aplica un preu, i
la causa ser tan simple com que la tarifa que conté el preu que nosaltres
esperàvem que s’apliqués, simplement està caducada o encara no hem arribat a
la data d’inici de la tarifa. És una opció molt útil quan s’apliquen tarifes anuals,
trimestrals o mensuals i poder-nos deixar la feina feta amb antelació.
Mix and Match
El mix and match, no és de per si una tarifa, sinó que són una sèrie de normes i
regles que permeten modificar els paràmetres de venda per oferir unes
condicions millor al client.
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Com podem observar en la imatge, hi han alguns paràmetres que afecten als
preus dels articles i a les tarifes. No entrarem a explicar com funciona en mix and
match, ja que no pertany al tema de les tarifes de venda, però és un paràmetre a
tenir en compte alhora de calcular preus, ja que el mix and match te preferència
per sobre de qualsevol tarifa de venda.
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Esquema de Resum
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Per explicar el funcionament de les tarifes d’una forma lineal, ens basarem sempre
sobre un client (C) que te unes tarifes assignades i sobre un article (A) que
vendrem a aquell client. La pregunta que ens hem de fer sempre serà: Quin preu
aplicarà ICGManager per a un client (C) al vendre-li un article (A)?
Tarifes d’oferta
Les tarifes d’oferta són unes tarifes amb un identificador de tarifa negatiu.
Aquestes tarifes s’aplicaran abans que les tarifes que tingui assignat el client en la
seva fitxa, i també per sobre la tarifa per defecte.

Les tarifes d’oferta només es poden crear el primer cop que creem la tarifa. Si
creem una tarifa normal, després no es pot convertir en tarifa d’oferta.
Hi ha una excepció (lògica en aquest cas!!) en l’aplicació de les tarifes d’oferta,
no s’aplicarà una tarifa d’oferta si el preu de la tarifa normal és inferior a l’oferta.
Atenció que aquí només estem parlant del preu net de l’article en la tarifa, o sigui
que els descomptes que pugui tenir sobre la tarifa el client no compten en el
moment de l’aplicació de les tarifes. Vegem-ho en una imatge:
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Tarifes de client
A cada client li podem assignar tantes tarifes com vulguem, però sempre aplicarà
el preu segons l’ordre que tinguin les tarifes en la fitxa del client. Recordem que en
ICGManager no és obligatori que els articles estiguin en una tarifa, dit d’una altra
forma, podríem tenir una tarifa amb un sol article o inclús sense cap article
(estúpid però pot ser!).

Com veiem a la imatge, l’ordre d’aplicació és de dalt abaix. En el cas de les
tarifes normals, quan troba un preu aplica aquest, encara que en tarifes que
estiguin situades en la part inferior, hi hagi un preu més econòmic pel client, a
diferència del que passa amb les tarifes d’oferta.
Tarifa Alternativa
Les tarifes alternatives s’apliquen en el cas que un article no es trobi en una tarifa,
però aquesta tarifa te definida una tarifa per defecte.
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La tarifa alternativa tindrà preferència sobre les tarifes definides en la fitxa del
client, encara que aquesta tarifa alternativa no hi sigui present. Per el sol fet
d’estar definida com a alternativa d’una tarifa, ja l’aplica abans de comprovar la
següent tarifa en la fitxa del client.
Tarifa per defecte
A la configuració de ICGManager podrem definir una tarifa per defecte.

En el cas que ICGManager no trobi l’article en cap tarifa associada al client (ni en
cap oferta), aplicarà el preu que hi hagi de l’article en la tarifa per defecte,
encara que no estigui associada a la fitxa del client. Si aquest article tampoc
estigués a la tarifa, el preu a aplicar seria 0.
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