
Neste tópico, veremos como selecionar e copiar informações entre bancos de
dados de empresa no SAP Business One.

1



Neste tópico, você aprenderá a usar a ferramenta Quick Copy durante um projeto
de implementação. Ao concluir este tópico, você estará apto a selecionar e copiar
registros entre bancos de dados de empresa no SAP Business One.
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Um cliente tem três entidades comerciais distintas, que estão sendo
implementadas em três bancos de dados de empresas separadas. Os três
bancos de dados devem ser igualmente personalizados, inclusive tabelas e
campos definidos pelo usuário, relatórios e definições de configuração padrão.
Solução: usando a ferramenta Quick Copy, copiar as personalizações de uma
empresa para a outra.
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Quick Copy é uma das ferramentas fornecidas no Centro de implementação no
SAP Business One.
Para iniciar o Quick Copy, selecione Administração > Inicialização do sistema >
Centro de implementação > Tarefas de implementação. Depois, selecione Copiar
dados entre empresas.
Ao contrário das versões anteriores do SAP Business One, na versão 9.0, a
ferramenta Quick Copy faz parte da aplicação central e é instalada
automaticamente com o servidor do SAP Business One.
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Quick Copy é uma ferramenta bem útil durante um projeto de implementação.
Com ele, você seleciona e copia os registros de dados entre bancos de dados de
empresa. Por exemplo, copia cadastros ou personalizações para um banco de
dados de testes e validação. Ou copia configurações de uma entidade para outra
entidade diferente da empresa. Não é uma cópia completa do banco de dados.
Você precisa manter backups completos do banco de dados para fins de
recuperação.
O Quick Copy grava os registros copiados em um arquivo de extensão .qdf.
Usando o Quick Copy, você pode importar o arquivo para outro banco de dados
da empresa.
Ou gravar um arquivo de projeto .XML contendo as categorias de dados
gravadas. Você pode abrir o arquivo na ferramenta e economizar tempo se
precisar exportar várias vezes os mesmos tipos de dados.

5



Ao abrir a tela do Quick Copy, você verá à esquerda a hierarquia de categorias de
dados. Inicialmente as categorias ficam bloqueadas até que as configurações
necessárias sejam selecionadas à direita da tela:
•Selecione a função (Copiar para o arquivo para exportação, Copiar do arquivo
para importação) e o nome do arquivo.
•Selecione o método de cópia (aplicável apenas para importação).
•Defina opções para tratamento de erros.
•Selecione as opções de cópia (apenas para importação).
Depois de definidas estas configurações, selecione OK; as categorias de dados à
esquerda da tela serão abertas e poderão ser selecionadas.
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Você seleciona os dados de uma estrutura de árvore de categorias alinhada com
a estrutura de menus do SAP Business One. A estrutura não muda de uma
empresa para outra.
As categorias abrangem personalizações (inclusive consultas e relatórios),
administração e configurações, configurações financeiras, cadastro de parceiros
de negócios, estoque (inclusive dados do cadastro do item e listas de preços) e
cadastro de recursos humanos.
Você pode expandir a estrutura de árvore para visualizar e selecionar objetos na
estrutura de uma categoria.

7



Você pode selecionar qualquer objeto para copiar da estrutura de árvore de uma
categoria.
Se selecionar o nível superior de uma categoria, todos os objetos da estrutura de
árvore também serão selecionados para serem copiados. Os objetos que não
serão copiados podem ser desmarcados individualmente.
Se você selecionar um objeto do nível inferior, o sistema exibirá os registros
detalhados do objeto no painel à direita Os registros serão mostrados no gráfico
da categoria Dados do cadastro do item.
Os registros são selecionados por padrão, mas você pode desmarcar cada
registro desnecessário para a cópia.
Posteriormente, quando você importar o arquivo de cópia para outra empresa,
poderá selecionar as categorias ou cada registro do arquivo.
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Quando você seleciona uma categoria, pode haver dependências entre os dados
em outras categorias. Por exemplo, a categoria de dados do cadastro do item tem
dependências no cadastro de parceiros de negócios (fornecedores ou
revendedores) bem como em grupos de itens e listas de preços.
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A ferramenta Quick Copy indica possíveis dependências em outras categorias.
São dependências resultantes da estrutura de tabelas do banco de dados e não
dos registros de dados que realmente serão copiados, sendo, portanto,
disponibilizadas como alerta e não um erro.
No exemplo mostrado, a categoria Cadastro de parceiros de negócios está
selecionada:
•O ponto de exclamação '!' preto indica que uma categoria selecionada é
dependente de outras categorias de dados.
•O ponto de exclamação '!' vermelho indica que outras categorias são
dependentes da categoria não selecionada. No exemplo, a categoria não
selecionada Tipo de fornecedor tem esse indicador.
Se uma categoria estiver marcada com exclamação entre parênteses '(!)', as
dependências estão em níveis inferiores da estrutura de categorias. Expanda a
categoria para ver os objetos dependentes na sua estrutura.
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Para iniciar a cópia, depois de selecionar as categorias, selecione Exportar.
Durante o processo de cópia, o sistema exibe objetos reais dependentes,
dinamicamente resultantes de registros de dados a serem copiados Os objetos
dependentes são automaticamente selecionados para serem copiados com
outros dados
Links são disponibilizados para você visualizar os registros dependentes e decidir
se quer incluí-los na cópia.
Se você desmarcar um objeto dependente, a cópia poderá falhar.
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Após a cópia, o sistema disponibiliza um log completo dos registros copiados,
junto com um link para os registros copiados.
No exemplo mostrado, podemos ver inúmeros registros copiados da categoria
Cadastro de parceiros de negócios. E podemos expandir a estrutura para ver os
códigos dos registros.
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As empresas de origem e destino devem ser da mesma localização e executadas
na mesma versão do SAP Business One.
Se você precisar copiar registros para uma empresa com localização diferente, a
única categoria que pode ser copiada é a Personalização.  Portanto, você pode
copiar consultas e categorias de usuário; dados, tabelas, valores e objetos
definidos pelo usuário, e layouts de impressão e relatórios para uma empresa
com localização diferente.
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Depois de exportados os dados para um arquivo, a ferramenta Quick Copy
apresentará uma opção para gravar um arquivo de projeto. Se você faz cópias
frequentes, economizará tempo com o arquivo de projeto, porque as
configurações e categorias de dados usadas na operação anterior ficam gravadas
nele.
O arquivo pode ser aberto no menu do Quick copy na barra de menus superior.
Selecione Quick Copy > Abrir projeto para abrir um arquivo de projeto gravado em
xml.
Você só pode abrir o arquivo na empresa em que foi criado. Você também pode
gravar um arquivo de projeto ao importar na empresa de destino.
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Ao importar registros, você precisa selecionar o método de cópia, a opção de
tratamento de erros e as opções de cópia. A escolha dessas opções pode
depender dos dados já existentes na empresa de destino.
O método de cópia escolhido pode ser para:
•Adicionar novos registros e atualizar registros com chaves de comparação
•Adicionar novos registros, mas não atualizar registros com chaves de
comparação
•Atualizar registros com chaves de comparação sem adicionar novos registros
•Apagar todos os registros existentes no banco de dados de destino e adicionar
novos registros
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As opções selecionadas para tratamento de erros determinam a resposta do
Quick Copy a um erro durante a cópia dos registros. Você pode optar por:
•Ignorar o registro afetado e continuar copiando registros válidos, ou
•Parar o processo de cópia quando o número de erros atingir um limite
especificado
Se os registros a serem copiados tiverem campos definidos pelo usuário, estes
serão automaticamente selecionados para a cópia, pois estão em uma categoria
dependente. Mas se a categoria dependente estiver desmarcada, você deve
definir se os registros serão copiados se os campos definidos pelo usuário não
existirem na empresa de destino.
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Nas opções de cópia, você define como copiar contas e campos vazios. Objetos,
como dados de itens e de depósito, podem ter contas atribuídas, sendo assim,
você pode selecionar uma destas opções:
•Utilizar contas na origem – se as contas na origem também existirem no destino,
a aplicação copiará as atribuições da conta do objeto na origem para o objeto no
destino. Mas se as contas na origem não existirem no destino, a aplicação
encontrará um erro durante o processo de cópia.
•Utilizar contas padrão no destino – a aplicação atribui contas padrão ao objeto no
destino e não copia as atribuições de origem.
Estas são as opções de cópia para campos em branco:
•Não sobregravar campos de destino e manter valores originais – se um campo
na origem estiver vazio, a aplicação não o copia. Ela mantém o valor original do
campo correspondente no destino, que permanece o mesmo antes e depois do
processo de cópia.
•Sobregravar campos de destino com valores vazios – se um campo na origem
estiver vazio, a aplicação remove do destino o valor correspondente.
Se quiser, você também pode forçar um backup antes de começar a importação.
Se você marcar a opção Forçar backup antes de copiar, a importação não será
realizada se, em duas horas, não for feito backup do banco de dados de destino.
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Aqui temos alguns pontos importantes desta sessão.
•Com a ferramenta Quick Copy, você seleciona e copia registros de dados entre
bancos de dados de empresa do SAP Business One com a mesma localização e
versão. O Quick Copy não cria um novo banco de dados de empresa.
•Estas são algumas das categorias que podem ser copiadas: personalizações,
definições de administração e configurações, configurações financeiras, cadastro
de parceiros de negócios, estoque e cadastro de recursos humanos.
•Os registros de dados exportados são gravados em arquivo de extensão qdf.
Usando o Quick Copy, você pode importar o arquivo para outro banco de dados
da empresa.
•Se quiser, pode gravar em XML um arquivo de projeto contendo as
configurações de exportação e as opções de dados gravadas. Desse modo, você
economiza tempo se precisar exportar várias vezes os mesmos tipos de dados.
•Quando você seleciona uma categoria para exportar, a ferramenta Quick Copy
marca e seleciona automaticamente os objetos dependentes para copiar. Links
são disponibilizados para você visualizar os registros dependentes e decidir se
quer incluí-los na cópia.
•O Quick Copy é útil durante um projeto de implementação para copiar
informações de personalização e configuração, ou cadastro, para um sistema de
testes ou um banco de dados diferente para a mesma empresa.
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Você concluiu o tópico a ferramenta Quick Copy no SAP Business One.  Obrigado
pela participação.
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