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Introdução:
Como associar um artigo a um Tipo de Consulta.
Associar um artigo a um tipo de consulta, para que, quando esse tipo de consulta for escolhido,
automaticamente é adicionado esse artigo às linhas da factura da consulta.
Vamos a ‘CLÍNICA->Tabelas->Tabela de Consultas’

Nessa tabela estão criados todos os tipos de consultas. Para adicionar um artigo associado a um tipo de consulta,
posicionamos o rato no registo, e de seguida clicamos com o rato no botão 'Alterar'. Depois escolhemos o campo
'ARTIGO' e clicamos com o rato no ícone com a lupa. Será aberta a lista de artigos. Basta fazer duplo clique em
cima do artigo pretendido e o código desse artigo é adicionado ao campo 'ARTIGO' na tabela de tipos de
consulta. Por fim, clicamos no botão 'Guardar'.
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No nosso exemplo adicionámos o artigo associado com o a referência '352128810' com a descrição 'RC BREED H
NUT BOXER 26 (12Kg)', ao tipo de consulta 'CONSULTA NORMAL’.
Com esta configuração, cada vez que se escolher aquele tipo de consulta, automaticamente será adicionado ás
linhas da factura da consulta, aquele artigo.
Caso se altere o tipo de consulta, o artigo será removido das linhas da factura.
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