
 

 
O QUE É POSSÍVEL FAZER NESTA ÁREA DO SISTEMA 

• Definir profissionais participantes da Ordem de Serviço   
• Definir comissão dos profissionais, em percentual ou em reais 
• Consultar totais de comissões da Ordem de Serviço por profissionais ou por tipo de comissão 

 
IMPORTANTE SABER!  
• Os campos que estiverem com a cor CINZA trazem informações automáticas do 
sistema.  Só poderão ser alterados, quando existir opção de escolha.  

 
  • Sempre que encontrar esse botão, poderá acessar Manual Passo a Passo ou Guia de 
Referência, disponíveis para aquela janela. 

 
Aba: Produtos vendidos & Seus Serviços 
 
Coluna: COMISSÃO ESPECIAL 
Mostra o valor da comissão especial que o funcionário receberá, por realizar 
determinado serviço. 

 Essa comissão é definida no CADASTRO DO SERVIÇO. 
CLIQUE AQUI para acessar instruções. 
 
Quadro: COMISSÃO DO 
PRODUTO/SERVIÇO 
SELECIONADO 
 
Botão: ADICIONAR 
Adiciona profissionais participantes da Ordem de serviço, para fins de cálculo da comissão sobre 
o produto ou serviço selecionado na grade. 
 
Botão: REMOVER 
Remove o profissional selecionado, das comissões sobre o produto ou serviço 
selecionado na grade. 
 
Coluna: %  
Mostra o percentual da comissão do profissional, sobre o produto ou serviço selecionado da 
Grade. 

 Essa coluna pode ser alterada manualmente, porém, poderá pré-definir esse percentual no 
cadastro do profissional.  
CLIQUE AQUI para mais informações. 
 
Coluna: R$ 
Mostra valor, em reais, da comissão do profissional sobre o valor do produto/serviço selecionado 
na grade. 

 Essa coluna pode ser alterada manualmente, desconsiderando o percentual informado. 
 
 
 

http://www.cicom.com.br/video-aula/oficina/pdf/ofi-cadastro_de_servicos.pdf
http://cicom.com.br/video-aula/profissionais/pdf/prof-cadastro_novo.pdf


Botão direito do mouse na 
grade de comissão  
Ao clicar com o botão direito na 
grade será possível REDEFINIR 
COMISSÕES, por meio das 
opções PERCENTUAL e 
VALOR. 
 

 
Aba: COMISSÕES GERAIS 
 
GRADE  
As informações da grade poderão ser ordenadas por PROFISSIONAIS ou TIPO, clicando sobre o 
título da coluna. 
 
Coluna: % 
Mostra percentuais de 
todos os tipos de 
comissões do profissional, 
sobre a Ordem de Serviços. 

 Essa coluna pode ser alterada manualmente. 
 Quando o desconto da OS foi lançado como DIFERENCIADO, a comissão será calculada sobre 

o valor líquido, ou seja, sobre o valor do serviço ou produto, com desconto. 
 
Coluna: R$ 
Mostra valores, em reais, de todos os tipos de comissões do por profissional, sobre a Ordem de 
Serviço. 

 Essa coluna pode ser alterada manualmente, desconsiderando o percentual informado. 
 
Botão direito do mouse na grade de 
comissões gerais   
Ao clicar com o botão direito na grade será 
possível REDEFINIR COMISSÕES, por 
meio das opções PERCENTUAL e VALOR. 
 
Botão: ADICIONAR 
Adiciona outros profissionais para fins de cálculo das comissões. 
 
Opção:  Gerente da OS 
Adiciona um ou mais Gerente, para cálculo da comissão da Ordem de 
Serviço. 
 
Opções: Total dos Produtos, Total dos Serviços,  Total da OS 
Adiciona, na Ordem de Serviço, um ou mais profissionais participantes 
da comissão a ser calculada sobre o valor da opção selecionada. 
 

 
Aba: RESUMO DAS 
COMISSÕES 
Mostra totais das comissões 
da Ordem de Serviço, POR 
PROFISSIONAIS ou POR 
TIPO. 


