Área de formação
Logística e Compras

Conteúdo Programático

Cálculo do Preço de Custo
Médio (PCM)

15%

55%

30%

Destinatários
Utilizadores que pretendam saber
como o ERP PRIMAVERA efetua o
cálculo do preço de custo médio e
de que forma este pode ser
influenciado por custos e descontos
adicionais.
Pré-requisitos
Conhecimentos base em informática
na ótica do utilizador; Computador
com acesso à Internet e som;
Conta de e-mail.
Créditos: 15
Para efeitos de certificação
PRIMAVERA

40 MINUTOS*

Objetivos
O preço de custo médio, ou PCM, corresponde na prática ao valor
médio de custo das entradas dos artigos em stock, e tem como
principal objetivo para a empresa o controlo do preço de custo
versus o preço de venda dos artigos.
Nesta formação, serão abordados os principais conceitos
relacionados com o cálculo do PCM e de que forma este valor pode
ser influenciado seja por descontos obtidos seja por custos
suportados, no ERP PRIMAVERA.
Principais objetivos:
 Compreender os conceitos fundamentais do preço de
custo médio
 Ser capaz de calcular o PCM de um artigo
 Saber quais as operações que influenciam e as que não
influenciam o PCM
 Ser capaz de ratear de forma automática e manual o PCM
 Ser capaz de compreender de que forma os custos,
descontos e encargos afetam o PCM
Plano de Formação
Introdução e enquadramento

Contactos
Angola/
(+244) 222 440 447
academy_ao@primaverabss.com
Cabo Verde/
(+238) 356 37 73
academy@primaverabss.com

O que influencia o PCM?
Operações que não influenciam o PCM
Rateio automático do PCM
Rateio manual do PCM
O impacto do desconto de fornecedor no PCM

Moçambique/
(+258) 21 303 388
academy_mz@primaverabss.com
Portugal/
(+351) 253 309 241
academy@primaverabss.com

30 DIAS**

O impacto do desconto de artigo no PCM
Como os descontos/custos afetam o PCM?
A distribuição de encargos/descontos no PCM
Conclusões
* Estimativa do tempo que necessita para realizar a formação na sua totalidade
** Nº de dias que a formação está disponível. Verifique a data de início!

