
Exercícios

Unidade:     Noções básicas do SAP Business One
Tópico:   Guia de introdução

Ao concluir este exercício, você estará apto a:

Efetuar logon no SAP Business One

Definir parâmetros de exibição

Configurar e usar um cockpit

Navegar pelos registros

Visualizar a ajuda online

Neste exercício, você começará a explorar o SAP
Business One. Depois de efetuar logon no sistema, você
definirá os parâmetros de exibição e configurará as
teclas de atalho.

Você irá configurar um cockpit com transações usadas
frequentemente.

Observe que os exercícios foram escritos para localização em inglês britânico com o
idioma definido como inglês (Estados Unidos).  Caminhos de menu, configurações
padrão e alguns dados podem variar com base na localização e no idioma que você usar.

1-1 Inicie o SAP Business One.

1-1-1 Efetue logon no sistema SAP Business One e selecione um banco de
dados.

1-1-2 Você quer trabalhar com o sistema SAP Business One utilizando o idioma
e outros parâmetros de exibição preferidos.
Selecione o idioma e o formato da data adequados para sua região.

1-2 Você quer configurar algumas teclas de atalho para transações usadas
frequentemente.



1-2-1 Você já sabe que as transações para pedidos de venda, pedidos de compra
e manutenção do parceiro de negócios são transações que serão utilizadas
com muita frequência.  Atribua essas transações às teclas de função F3, F4
e F5.

Nome do campo ou Tipo de
dados

Valores

Atalho F3

Módulo Vendas – C/R

Janela Pedido de venda

Nome do campo ou Tipo de
dados

Valores

Atalho F4

Módulo Compras – fornecedores

Janela Pedido de compra

Nome do campo ou Tipo de
dados

Valores

Atalho F5

Módulo Parceiros de negócios

Janela Cadastro de parceiros de
negócios

1-3 Personalize o SAP Business One configurando um cockpit com widgets úteis.
1-3-1 Ative o cockpit para sua empresa na transação Configurações gerais.

1-3-2 Ative o cockpit para seu usuário.

1-3-3 Verifique as opções para autorizações de usuário para widgets no cockpit.
Abra a área de autorização Cockpit e Widget para ver os níveis nos quais
você pode controlar a autorização.

1-3-4 Escolha os widgets para seu cockpit.

Escolha os widgets a seguir para adicionar ao seu cockpit.  Arraste cada
um para uma posição dentro do cockpit.



Nome do widget

Documentos em aberto

Mensagens e alertas

Funções gerais

Browser

1-3-5 Defina o conteúdo para o widget Documentos em aberto.
Selecione os tipos de documento a seguir e quaisquer tipos adicionais que
desejar.

Nome do campo ou Tipo de
dados

Valores

Documento Cotações de venda

Documento Pedidos de venda

Documento Entregas

Documento Notas fiscais de saída

Documento Pedidos de compra

Clique em um dos tipos de documento para ver uma lista de documentos
em aberto.

1-3-6 Defina o conteúdo para o widget Funções gerais.
Adicione a transação Dados do cadastro do item.
Adicione a transação Cotação de vendas:
Adicione quaisquer outras transações que desejar.

1-3-7 Abra a transação Dados do cadastro do item no widget Funções gerais e
navegue pelos registros de dados do cadastro do item usando todos os
quatro itens de navegação.
Clique no link para Dados do cadastro do item.

Vá para o primeiro item usando o ícone Primeiro registro de dados na
barra de ferramentas.
Use o ícone Próximo registro para encontrar o próximo registro.
Selecione o ícone Último registro de dados para ir para o último registro
dos dados de cadastro.
Selecione o ícone Registro anterior.

1-3-8 Use a ajuda online para saber mais sobre essa transação.
Selecione F1 para obter ajuda sensível ao contexto para a janela.
Selecione Shift +F1 no campo Descrição para obter informações.
Feche as janelas Ajuda e Dados do cadastro do item clicando no canto
superior direito ao terminar.



1-3-9 Defina o conteúdo para o widget Browser. (Opcional)
Se você quiser alterar o site da Web exibido no widget browser, insira seu
URL preferido nas configurações.


