
Fundamentos – Soluções

Unidade:     Noções básicas do SAP Business One
Tópico:   Cadastro e documentos

Ao concluir este exercício, você estará apto a:

Visualizar o cadastro de parceiros de negócios

Criar um esboço do documento de cotação de vendas

Modificar e gravar uma cotação de vendas

Copiar uma cotação de vendas para um pedido de
venda

Usar Arrastar e relacionar

Neste exercício, você visualizará o cadastro de parceiros
de negócios.  Você pesquisará um registro de cadastro do
cliente.
Você criará uma cotação de vendas para o cliente e a
gravará como um esboço.  Você exibirá uma lista de
esboços de documentos, abrirá o esboço da cotação de
vendas, fará modificações e gravará a cotação de vendas
como um documento.

Abra a cotação de vendas e copie as informações em um
pedido de venda.

Use Arrastar e relacionar para localizar todos os pedidos
de venda para esse cliente.

3-1 Localize e visualize um cadastro de cliente.

3-1-1 Abra a janela Cadastro de parceiros de negócio. Procure o cliente
Parameter Technology usando a primeira inicial e caracteres curingas
(*).
Dica:  é possível usar o caminho de menu ou abrir a transação usando o
atalho criado no exercício anterior.
Parceiros de negócios  Cadastro de parceiros de negócio
A janela será aberta no modo Procurar.
No campo Nome, digite P*.
Observação: se houver mais de um cliente com um nome que comece com
P, uma lista de parceiros de negócios será aberta.  Então, selecione o
parceiro de negócios na lista.



3-1-2 Quantas pessoas de contato estão listadas para esse cliente? Qual é o
contato padrão?

__________________________________________________________
Selecione a ficha de registro Pessoas de contato.
Existem duas pessoas de contato. A pessoa de contato em negrito é o
contato padrão.

3-1-3 Qual ficha de registro exibe a lista de preços do cliente?

____________________________________________________________
Clique nas fichas de registro para localizar o campo Lista de preços. A
ficha de registro Condições de pagamento exibe a lista de preços do
cliente.

3-1-4 Quais dois tipos de endereços são necessários em um cadastro de cliente?

___________________________________________________________
Selecione a ficha de registro Endereços. Os endereços da fatura e de
entrega são necessários em um cadastro do cliente.
O endereço da fatura é o mesmo que algum dos endereços de entrega?

___________________________________________________________
Clique em cada ID de endereço para exibir o endereço associado ao ID.
O endereço da fatura também é o endereço de entrega para o depósito
principal.

3-1-5 Verifique as condições de pagamento para o cliente e visualize a definição
dessas condições.
Selecione a ficha Condições de pagamento.
Que condições de pagamento são exibidas?

__________________________________________________________

As condições de pagamento são definidas para três prestações.
Selecione a Seta de ligação para visualizar a definição.
Que janela é aberta?  Que tipo de dados é esse?

__________________________________________________________
A janela Condições de pagamento - Configuração é aberta.  Esses são
dados de configuração.

3-1-6 Além de clientes, que outros tipos de parceiros de negócios são mantidos
na janela Cadastro de parceiro de negócios?

__________________________________________________________
Leads e fornecedores.



3-2 Crie uma cotação de vendas para esse cliente.
3-2-1 Abra a janela Cotação de vendas e procure o cliente.

Dica:  é possível usar um caminho de menu ou abrir a transação no widget
do cockpit Funções gerais.

Vendas C/R   Cotação de vendas
Utilize um dos dois métodos abaixo para pesquisar o cliente Parameter
Technology.

Opção 1:   Clique na tecla Tab no campo Cliente (Número) e a janela
Lista de parceiros de negócios será aberta. Clique duas vezes no cabeçalho
da coluna Nome PN e insira P no campo Procurar. O sistema irá
diretamente para a primeira entrada começada com P.

Opção 2: Insira P* no campo (Cliente) Nome, selecione a tecla Tab e a
janela Selecionar na lista será aberta. O sistema irá diretamente para a
primeira entrada começada com P e só exibirá as entradas começadas com
P.
Clique duas vezes no cliente destacado ou use o botão Selecionar para
adicionar o cliente ao documento.
Insira as informações a seguir na cotação de vendas.

Nome do campo ou Tipo de
dados

Valores

Nº do item C00003

Quantidade 5

Nº do item C00004

Quantidade 10

Nº do item C00005

Quantidade 5

Dica:  é possível selecionar vários itens ao mesmo tempo marcando o
primeiro item e, em seguida, selecionando Shift + Clique para selecionar
vários itens em uma linha.  Você pode usar Control + Clique para
selecionar itens individuais.  Depois de selecionar vários itens, pressione
Selecionar para adicioná-los ao documento.

3-2-2 Você quer saber o subtotal dos primeiros três itens no documento.
Observação: se o indicador Tipo não for exibido nas linhas, escolha o
ícone Configurações de formulário e selecione Tipo na ficha de registro
Formato de tabela.

Adicione uma linha com um subtotal do pedido.

Nome do campo ou Tipo de
dados

Valores

Tipo Subtotal



3-2-3 Adicione mais dois itens ao pedido.  Faça do segundo item uma alternativa
para o primeiro item selecionando Alternativo no campo tipo.

Adicione mais dois itens ao pedido.

Nome do campo ou Tipo de
dados

Valores

Nº do item A00005

Quantidade 2

Nº do item A00004

Quantidade 2

Adicione uma linha de texto ao pedido. Em seguida, adicione uma segunda
linha de subtotal.

Nome do campo ou Tipo de
dados

Valores

Tipo de linha Texto

Editor de texto Qualquer texto

Tipo de linha Subtotal

3-2-4 Você quer dar ao cliente um grande desconto na cotação de vendas, mas
precisa verificar algumas informações com seu gerente antes de finalizar a
cotação.  Grave a cotação como um esboço para poder fazer alterações
antes de adicioná-la como um documento.
Anote o número do documento para o esboço da cotação de vendas:

_________________
Abra o menu de contexto clicando com o botão direito do mouse.
Selecione Gravar como esboço.

3-2-5 Localize o esboço da cotação de vendas na lista de esboços de
documentos.
Selecione o caminho de menu: Vendas C/R   Relatórios de vendas
Relatório de esboços do documento.
Restrinja os critérios de seleção para o relatório marcando a caixa de
seleção Somente em aberto e desmarcando as caixas de seleção para
Compras – Fornecedores, Estoque e Transação de contagem de estoque.
Selecione OK para executar o relatório.
Localize seu documento na lista.
Clique duas vezes na linha para abrir o documento.

3-2-6 Insira um desconto de 2% para todo o pedido e selecione Adicionar para
gravar a cotação de vendas como um documento.

Nome do campo ou Tipo de
dados

Valores

Desconto 2



O campo Desconto está localizado ao lado do campo Total antes do
desconto.

Anote o número do documento de cotação de vendas:
___________

Grave sua cotação de vendas selecionando Adicionar.

3-3 Localize todas as cotações de vendas para o cliente usando Arrastar e relacionar.
3-3-1 Vá para o menu Arrastar & relacionar.

Utilize um destes dois métodos para localizar as cotações de vendas:
Opção 1: Clique duas vezes em Cotação de vendas. Todas as cotações de
vendas são exibidas. Então, utilize a função Filtrar para selecionar as
cotações de vendas somente para o cliente C23900.  O ícone de filtro está
no canto inferior direito da janela Arrastar & relacionar – Cotação de
vendas.  Na linha Cliente/Fornecedor, selecione Igual na coluna Regra e
insira C23900 na coluna Valor desde. Selecione OK.

Opção 2: Clique duas vezes em Parceiros de negócios. Todos os parceiros
de negócios são exibidos. Arraste o parceiro de negócios C23900 para o
item Cotação de vendas do menu Arrastar & relacionar, para obter
cotações de vendas somente para o cliente C23900.

3-3-2 Abra sua cotação de vendas na lista selecionando a seta de ligação no
começo da linha.

3-4 O cliente decidiu comprar todos os itens que foram cotados para ele. Ele não quer
um item alternativo.
3-4-1 Copie as informações na cotação de vendas para um pedido de venda.

Selecione Copiar para.
Selecione Pedido de venda na caixa de seleção.

3-4-2 O item alternativo foi copiado? ____________________________

Não, o item alternativo não foi copiado.
3-4-3 O cliente fornece a você um número de pedido de compra de TX-5757.

Adicione esse número no campo Número de referência do cliente. Insira a
data de hoje como a data de entrega para o pedido. Em seguida, grave o
pedido de venda.

Nome do campo ou Tipo de
dados

Valores

Nº ref. cliente TX-5757

Data de entrega *(O asterisco traz a data de
hoje)

Pedido de venda _______________
Selecione Adicionar.



3-4-4 O cliente retornou a ligação e pediu para você eliminar o item C00003.
Faça a alteração no pedido de venda que acabou de criar.

Selecione o ícone Localizar ou use Ctrl-F para alternar do modo Adicionar
para o modo Localizar na janela Pedido de venda.
Insira o número do documento que escreveu acima ou número de
Referência do cliente e selecione o botão Localizar.
Clique com o botão direito do mouse na linha com C00003 e selecione
Eliminar linha.
Selecione Atualizar.

3-4-5 Mostre o histórico das alterações do documento no log de modificações.

Com a janela Pedido de venda ainda exibindo o pedido de venda recente,
selecione o caminho de menu Ferramentas  Log de modificações.
Observe que em inglês britânico, o log de modificações tem a transação
“Mostrar histórico”.
Você pode clicar duas vezes nas linhas para mostrar diferentes versões do
documento.
É possível destacar a primeira linha e selecionar Mostrar diferença para
ver os valores anteriores e os novos para cada campo modificado.

3-5 Exercício opcional para explorar as opções disponíveis nos documentos.

3-5-1 Localize e duplique o pedido de venda.
Reabra o pedido de venda que acabou de criar, usando critérios de
pesquisa ou selecionando o ícone Último registro de dados.
Clique com o botão direito do mouse para abrir o menu de contexto e, em
seguida, selecione Duplicar.

3-5-3 Efetue uma ou mais das seguintes modificações no pedido de venda:
adicione, elimine ou duplique uma linha.  Modifique a descrição de um
dos itens.
Dados  Adicionar linha ou Clicar com o botão direito do mouse
Adicionar linha.

Dados  Eliminar linha ou Clicar com o botão direito do mouse
Eliminar linha.

Dados  Duplicar linha ou Clicar com o botão direito do mouse
Duplicar linha

Depois de alterar a descrição do item, selecione Ctrl+Tab para sair do
campo.

3-5-3 Tente adicionar um item alternativo.  O que acontece?

__________________________________________________________
Não é possível inserir um item alternativo em um pedido de venda. A
cotação de vendas é o único documento de vendas que permite a você
inserir itens alternativos.

3-5-4 Abra os detalhes da linha da primeira linha selecionando o número da
linha do primeiro item. Visualize as quantidades do depósito navegando
até o campo Depósito e pressionando Ctrl + Tab.

Em estoque: ___________



Pedido:  __________
Comprometido: _________

3-5-5 Cancele o pedido de venda duplicado sem gravar.
Selecione Cancelar.


