
 

Inserir Produtos no Pedido de Venda via Excel 
 

Foi desenvolvido uma nova funcionalidade no Icarus que irá facilitar na hora de 

incluir itens ao Pedido de Venda.  

O sistema agora permite inserir produtos via Excel, para isso basta copiar do Excel e 

colar no ICARUS. 

Como Inserir Itens no Pedido de Venda via Excel 
 

Para inserir os itens a partir do Pedido de Venda, acesse o menu:  

 

- Inclua um novo Pedido de Venda; 

- Na aba de “Itens” aparecerá o novo botão  que permite inserir 

produtos via Excel. Caso não apareça ou esteja bloqueado, utilize o 

parâmetro PVE.IMP.XLS na tabela de Usuários. 

    



 

Ao clicar no botão, abrirá um pop-up conforme imagem abaixo:  

 

- Para preencher essas informações, basta copiar de uma planilha de Excel 

e colar na tela, você deve copiar apenas as colunas: código do produto e 

quantidade.  

 

Segue o exemplo abaixo: 

 

- Agora você deve acionar o botão que irá incluir os itens no seu pedido:  

● Clique em se você colou códigos dos produtos da 

sua empresa. 

● Clique em  se você colou códigos dos produtos do 

seu cliente. 



 

 

- A coluna “retorno” será um campo onde aparecerá informações sobre os 

produtos que não foram inseridos por algum motivo.  

 

Mensagem: “O código do produto informado não existe ou se encontra como 

inativo!” 

 

 

Como Associar Produtos ao Cliente 
 

          Para realizar a associação entre Produtos x Cliente, acesse o menu: 

                

 

 

 



 

                

 

 

- Pesquise o cliente que desejar e abra a aba de “Produtos Associados ao 

Cliente”, clique no botão  para inserir os produtos e preencha as 

informações necessárias.  



- A coluna “Preço” serve para fixar o valor do produto cadastrado e caso 

fique zerado, o sistema vai considerar o valor que está cadastrado na tela 

de Produtos.  

- A coluna “Alteração” informa a última data de alteração. 

- No botão  é gerado um relatório informando o código do produto 

no cliente, o código no produto, o preço, a data de alteração e a descrição. 

 

 

 


