
Bem-vindo ao tópico sobre a Introdução.



Nesta seção, ensinaremos como usar o SAP Business One.
Após esta seção, você estará apto a efetuar logon e navegar no SAP Business One.  Você também

poderá definir configurações pessoais.



No SAP Business One, uma empresa é representada como um banco de dados.

Ao efetuar logon no SAP Business One, selecione a empresa na qual efetuará logon.

Por que um negócio de pequeno porte teria mais de uma empresa? Talvez a empresa possua duas
entidades jurídicas em seus negócios, situação que exige banco de dados separados.

Além de especificar a empresa, insira um usuário e uma senha para efetuar logon.

Após efetuar logon, o menu principal será exibido. O menu dispõe as funções das aplicações
individuais em uma estrutura em árvore.

O nome da empresa e do usuário atual são exibidos no canto superior esquerdo.

Se você precisar modificar empresas enquanto estiver conectado, utilize a transação Selecionar a
empresa no menu Administração.

Na próxima vez que efetuar logon, você será direcionado para o banco de dados da mesma empresa.
Se quiser efetuar logon em uma empresa diferente, selecione Modificar empresa na janela de logon.



A barra de menu do SAP Business One é exibida na parte superior da tela. A barra de menu contém o
menu padrão do Windows (Arquivo, Processar, Janela, Ajuda) e funções genéricas do SAP Business
One.

Uma linha de barras de ferramentas é exibida na barra de menu. Cada barra de ferramentas é um
conjunto de botões com ícones que permitem fácil acesso às funções utilizadas frequentemente. As
funções representadas pelos botões também estão disponíveis na barra de menu.

As funções ativas são exibidas em cores e as inativas, em cinza claro.

Esse gráfico exibe apenas duas das barras de ferramentas disponíveis para você. É possível selecionar
quais barras de ferramentas serão exibidas ou ocultas. Para ocultar ou mostrar uma barra de
ferramentas, clique com o botão direito na linha da barra de ferramentas e marque ou desmarque a
barra de ferramentas desejada.



A ajuda online pode ser acessada de várias maneiras. O ícone Ajuda de contexto está localizado na
borda direita da barra de ferramentas.  Esse ícone oferece ajuda sensível ao contexto sobre a tela
específica que você está.  Outra maneira de acessar a ajuda sensível ao contexto é pressionar a tecla F1.

Ao marcar um campo e pressionar Shift+F1, você pode acessar Ajuda no nível do campo.

O Log de mensagens do sistema exibe as últimas 50 mensagens do sistema exibidas na janela de
aplicação para o usuário atual desde seu último logon. A janela exibe mensagens de erros, advertências
ou informações. Esse painel é exibido na parte inferior da aplicação SAP Business One, mas você pode
fechá-lo, movê-lo e redimensioná-lo conforme necessário, como qualquer outra janela de aplicação.

Um hyperlink para os arquivos de ajuda relevantes pode ser exibido na linha. Clique nele para ler
informações mais detalhadas sobre a mensagem. Quando disponível, a mensagem do sistema exibirá
um identificador exclusivo de oito ou nove dígitos. Você pode utilizar esse ID como chave de pesquisa
na ajuda online.



Há dois tipos de usuários: superusuários e usuários normais (ou finais).
Superusuários têm acesso a tudo, por isso, normalmente visualizam o menu completo.

Usuários finais são restringidos a certas ações e itens de menu devido a autorizações. Portanto,
usuários finais normalmente veem apenas uma parte do menu principal personalizado para suas
funções.

Geralmente, uma empresa terá um pequeno número de superusuários, com a maioria dos usuários
configurada como usuários finais.



Todos os usuários podem personalizar ainda mais o menu para mostrar os módulos e as opções de
menu de que precisam.

A personalização do menu principal pode ser realizada na janela Configurações de formulário.

Em Configurações de formulário, o campo de seleção “Visível” controla se um modulo ou item de
menu é exibido. Se esse campo estiver marcado, o item de menu será exibido no menu principal. Se
esse campo estiver desmarcado, o item de menu não será exibido.

Um usuário final pode selecionar o botão Aplicar autorizações para definir o menu principal para
exibir somente os módulos e itens de menu autorizados. Isso torna o uso do sistema muito mais
eficiente e evita frustrações.

A janela Configurações de formulário também está disponível para outras janelas.  Por exemplo, você
pode mostrar ou ocultar colunas em um documento utilizando as Configurações de formulário.



Outra opção, além do menu, é ativar cockpits personalizados para usuários.

O cockpit permite fácil navegação entre as transações utilizadas com frequência pelo usuário.

Os usuários podem selecionar seus widgets favoritos e posicioná-los onde quiserem. Os widgets estão
disponíveis para documentos em aberto, transações simples, mensagens e alertas.  Também há widgets
de navegador para exibir URLs.



Há um processo de três etapas para configurar um cockpit para o usuário.

Primeiro, você precisa ativar o cockpit para sua empresa na transação Configurações gerais em
Inicialização de sistema no módulo Administração.

Depois que o cockpit for ativado para a empresa, o usuário poderá selecionar o item de menu "Ativar
meu cockpit" no menu Cockpit, em Ferramentas.

Por fim, o usuário selecionará quais widgets da galeria irá querer utilizar.

Note que os dashboards exigem integração adicional por meio da utilização da plataforma de
integração B1i.



Uma empresa é representada como um banco de dados dentro do SAP Business One. Ao efetuar logon
no SAP Business One, selecione a empresa na qual efetuará logon.

A barra de menu do SAP Business One é exibida na parte superior da tela.

As funções da barra de menu frequentemente utilizadas também são representadas por ícones em uma
barra de ferramentas. A barra de ferramentas é exibida sob a barra de menu.

Há dois tipos de usuários: super usuários e usuários normais (ou finais). Super usuários têm acesso a
tudo.  Os usuários finais são restringidos por autorizações a funções relacionadas a seus cargos.

As Configurações do formulário permitem que você exiba ou oculte itens ou campos de menu em uma
janela. O ícone Configurações do formulário está disponível na barra de ferramentas.

É possível personalizar o SAP Business One configurando cockpits para usuários. Um cockpit permite
fácil navegação entre as transações utilizadas com frequência pelo usuário.



Você concluiu o tópico Guia de introdução. Obrigado pela participação.


