
Exercícios

Unidade:     Vendas – C/R
Tópico:   Automatização do processo de vendas

Ao concluir este exercício, você estará apto a:

Garantir que a verificação de disponibilidade esteja ativada
para pedidos de venda

Configurar um item alternativo

Executar uma verificação de disponibilidade de item em um
pedido de venda

Exibir o relatório disponível para promessa

Neste exercício, você revisa como a verificação de
disponibilidade de item foi ativada para pedidos de venda.
Cria dois novos itens e define um deles como uma alternativa
para o outro. Cria um pedido de venda, executa a verificação
de disponibilidade de item e explora as opções disponíveis no
pedido de venda.

5-1 Como funciona a verificação automática de disponibilidade?

5-1-1 Como você pode ativar a verificação automática de disponibilidade para
pedidos de venda?

___________________________________________________________
5-1-2 Certifique-se de que a verificação automática de disponibilidade para pedidos

de venda esteja ativada na empresa SAP Business One.

5-2 Há dois itens novos. Crie os dados do cadastro do item e insira as quantidades já
disponíveis.

5-2-1 Crie os dados do cadastro do item usando os seguintes valores.



Nome do campo ou tipo de
dados

Valores

Número do item A2010

Descrição Scanner/impressora de
alimentação rápida de folhas
do Rainbow

Grupo de itens Impressoras do Rainbow

Lista de preços Preço base

Preço por unidade 200

5-2-2 Lance o recebimento de mercadorias para uma quantidade de 5.

Nome do campo ou tipo de
dados

Valores

Número do item A2010

Quantidade 5

Lista de preços Último preço de compra

Preço por unidade 200

5-2-3 Crie o segundo dado do cadastro do item.

Nome do campo ou tipo de
dados

Valores

Número do item A2020

Descrição Scanner/impressora ultra da
interface USB do Rainbow

Grupo de itens Impressoras do Rainbow

Preço por unidade 150

5-2-4 Lance o recebimento de mercadorias.



Nome do campo ou tipo de
dados

Valores

Fornecedor V10000

Número do item A2020

Quantidade 20

Preço por unidade 150
5-3 Você quer vender o Scanner/impressora ultra da interface USB do Rainbow como

item alternativo ao Scanner/impressora de alimentação rápida de folhas do Rainbow.

5-3-1 Defina o item A2020 como item alternativo do item A2010.

Nome do campo ou tipo de
dados

Valores

Número do item A2010

Número do item A2020
Observações Scanner alternativo

5-4 O cliente C20000 encomenda os scanners.

5-4-1 Crie o pedido de venda.

Nome do campo ou tipo de
dados

Valores

Cliente C20000

Data de entrega Data de hoje

Número do item A2010

Quantidade 7

A janela Verificação de disponibilidade do item é exibida automaticamente
quando você sai do campo Quantidade.

5-4-2 Consulte a opção Exibir quantidades em outros depósitos na janela
Verificação de disponibilidade.



5-4-3 Selecione Exibir relatório Disponível para promessa na janela Verificação de
disponibilidade. Um novo estoque chegará ao depósito em breve?

_________________________________________________________

5-4-4 Selecione Exibir itens alternativos na janela Verificação de disponibilidade.
Quantas peças do item alternativo A2020 estão disponíveis?
_________________________________________________________

5-4-5 Selecione Mudar para a quantidade disponível na janela Verificação de
disponibilidade
.

5-4-6 Adicione o item alternativo ao pedido de venda, indicando uma quantidade de
2.

Nome do campo ou tipo de
dados

Valores

Número do item A2020
Quantidade 2

Grave o pedido de venda.


