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Nota para Clientes, Parceiros e Outros
Este material não pode ser publicado em outras plataformas ou sites fora da SAP.
Observe os direitos autorais "Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou
transmitida de qualquer forma ou para qualquer fim, sem a permissão expressa do SAP SE…".
Para fazer referência ao material mais recente, use este link.
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All forward-looking statements are subject to various risks and uncertainties that could cause actual results to differ

Todas as declarações prospectivas estão sujeitas a vários riscos e incertezas que podem causar resultados reais diferentes
materially from expectations. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements,
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Destaques do SAP Business One 10.0 (1/2)
• Nota SAP 2826255 - Nota Central para o SAP Business One 10.0
• Nota SAP 2826199 - Nota Central para o SAP Business One 10.0, versão para SAP HANA
Web Client

Administração

Web Client para o SAP Business One

Data de Validade do Suporte

Web Client – Aprimorado os Objetos Entregues

Aprimoramentos na Impressão de Documentos

Web Client – Suporte à Preferências de Mensagens
Web Client – Melhorias na Seleção de Números de
Série e Lote / Posição no Depósito
Web Client – Suporte à Número de Catálogo do PN
Web Client – Suporte à Cotação de Compra e Pedido
de Compra
Web Client – Módulo de Serviços
Web Client – Suporte à Recebimento de Mercadorias e
NF de Entrada
Web Client – Suporte à Pagamentos

Aprimoramentos de Documentos Referenciados

Administração Financeira
Drill Down para Contas Contábeis em Relatórios
Financeiros
Aprimoramentos dos Períodos Contábeis

Aumento do Tamanho de Campos

Extensão do Campo Observações do Lançamento
Contábil para 254 Caracteres e Aumento dos
Campos Ref.3

Aprimoramentos no Processo de Aprovação

Melhorias na Gestão Financeira

Nova Janela Visão Geral: Gerenciamento de Alertas

Encerramento do Período - Série de Lançamentos
Contábeis Manuais

Suporte à Aba Anexos em Objetos Adicionais

Autorizações em Nível de Abas nos Dados Mestre

Aprimoramento no Ativo Fixo

Aprimoramentos em Administração

Web Client – Apontamento de Horas

Documentação do Produto Movida para o SAP Help
Portal

Web Client – Consultas Definidas pelo Usuário (UDQs)

Aprimoramentos de processos de negócios

Localização
Nova Localização no Reino Unido (Brexit)

Web Client – Melhoria das Capacidades Analíticas
Web Client – Aprimoramentos do Outlook 365
MS Teams – Acesso à Visualização de Lista e a
Visualização Detalhada no Web Client
MS Teams – Acesso à Dashboards e Gráficos
Web Client – Suporte à Extensibilidade
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Usabilidade
Novo Estilo de Interface
Interface de Usuário Aprimorada
Alinhamento do Comportamento do Formulário

Nome de Usuário na Administração de Licenças e
Add-On

Web Client

Funções 10.0
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Destaques do SAP Business One 10.0 (2/2)

Vendas | Compras | Serviços
Aprimoramentos no Relatório de Pedidos em Atraso

Gerenciamento de Projetos
Gráfico de Gantt Interativo

Impressão de Chamados de Serviço e Contratos

Ocultar Linhas em Branco nos Endereços

Estoque | Distribuição
Gerenciamento de Números de Série e Lote

Aprimorado o Relatório Lista de Itens em Aberto

Capacidade de Alterar o Grupo de UM de um Item

Melhorias em Vendas | Compras | Serviços
Aplicativos Móveis SAP Business One Sales e Service

Service Layer Habilitada para Microsoft SQL Server
UI de Configuração da Service Layer

Adicionado Botão Estendido em Documentos de
Marketing

PEPPOL E-Invoicing (Europa)

Plataforma | Extensibilidade

Produção

Pesquisa Formatada Suporta Múltiplas Triggers
Extensão do Suporte dos UDFs à Objetos Adicionais
Integração com o Microsoft Office 365

Suporte Somente a 64 bits

Aprimoramentos da Descrição da Estrutura de
Produtos (BoM)
Drill Down da Estrutura de Produtos para o Cadastro
do Item

Serviço GateKeeper (Browser Access)

Melhorias na Produção

Web Client - Suporte a Extensibilidade

Melhorias na DI API | Service Layer | Plataforma |
Framework de Integração

Web Client
© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC

Funções 10.0
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Web Client
SAP Business One 10.0 (MS SQL) Atualização PL02
SAP Business One 10.0, versão para SAP HANA

Atualização PL02

Web Client para o SAP Business One
Aprenda sobre o Web Client aqui

▪

O Web Client* é baseado nos princípios de
design do SAP Fiori, que encapsulam os
principais processos e a lógica de negócios do
SAP Business One, além de uma experiência de
usuário avançada

▪

Focado na criação, processamento e atualização
de Cotações de Venda, Pedidos de Vendas,
Entregas e Notas Fiscais de Saída (PL01)

▪

Lista de exibições para documentos de compras
(PL02)

▪

Oferece suporte à criação e atualização de Itens,
Parceiros de Negócios e Atividades

▪

O Web Client fornece alguns recursos
sofisticados de gráficos analíticos

▪

Para uma experiência de usuário otimizada,
inicie o Web Client em um computador desktop
ou tablet, usando o navegador Google Chrome
ou Firefox. O Web Client também pode ser
iniciado diretamente da aplicação desktop
comum do SAP Business One.

Para os recursos mais recentes, verifique o documento What’s New

* O Web Client entregue com o SAP Business One 10.0 PL02 é
suportado por todas as localizações do SAP Business One.
Brasil e Índia apenas em modo de visualização.

Web Client
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•

.

Atualização FP2105

Web Client para o SAP Business One
Aprenda sobre o Web Client aqui
Para os recursos mais recentes, verifique o documento What’s New
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▪

Aprimorado os objetos entregues (Parceiro
de Negócios, Itens, Atividade, Cotação de
Vendas, Pedido de Venda, Entrega e Nota
Fiscal)

▪

Estendido o suporte à vendas (Devolução,
Dev. Nota Fiscal de Saída e Nota Fiscal de
Entrega Futura)

▪

Suporte na saída de série e números de lote /
seleção de localização no depósito

▪

Estendido o suporte à localização

▪

Suporte ao CRM

▪

Aprimorado as capacidades analíticas

▪

Suporte ao Microsoft 365 (Excel)

▪

Suporte de extensibilidade (mashup de URL,
suporte ao Fiori / HTML5 app)

▪

Adoção do Web Assistant

Web Client
7

Web Client - Aprimorado os Objetos Entregues

Atualização FP2108

▪ Cadastro de Parceiro de Negócios suporta a
Verificação de Saldo para Clientes
▪ Campos e colunas adicionais são
adicionados à visualização da lista de
oportunidades para opções de filtragem mais
flexíveis e eficientes
▪ O cancelamento da dev. de nota fiscal de
saída através da visualização de lista é
suportado
▪ Habilitar upload de imagem do PN usando a
câmera
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Web Client - Suporte à Preferências de Mensagens

Atualização FP2108

▪ O formulário Preferências de Mensagem é
adicionado à seção Configurações na área do
usuário, permitindo aos usuários revisar suas
preferências de mensagem e alterá-las
conforme necessário:
▪ Exibir uma mensagem que não é exibida
no momento

▪ Alterar a resposta a ser aplicada caso uma
mensagem não seja exibida
▪ As configurações feitas no Web client se
aplicam às mesmas mensagens no client
normal e vice-versa
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Atualização FP2108

Web Client - Melhorias na Seleção de Números de Série e Lote /
Posição no Depósito
▪ O botão de seleção automática é
adicionado às listas de posições no
depósito e seleção de números de série
e lote para aumentar a eficiência

▪ As colunas Números de Série/Lote e
Posição no Depósito são editáveis,
permitindo que o usuário comece a
digitar diretamente o valor necessário e o
recurso de sugestão automática lista os
valores mais adequados de acordo
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Web Client – Suporte à Número de Catálogo do PN

Atualização FP2108

▪ Um novo aplicativo para Número de
Catálogo de Parceiro de Negócios é
adicionado ao módulo de Parceiros de
Negócios

▪ Aqui você pode visualizar, definir,
atualizar e remover números de
catálogo agrupados por parceiro de
negócios, bem como definir itens
selecionados padrão e duplicados
▪ Usando a barra de filtro você pode filtrar
a lista para melhor eficiência

▪ Como em outras listas, você pode
exportar números de catálogo do PN
para Excel
▪ O botão "Número de catálogo do PN"
adicionado aos cadastros de parceiro de
negócios e de itens abre a lista de
números de catálogo definidos para o
parceiro de negócios ou item fornecido
© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC
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Atualização FP2108

Web Client - Suporte à Cotação de Compra e Pedido de Compra

▪ Novos aplicativos para a criação e
processamento de cotação de compra e
pedido de compra estão disponíveis

▪ Além disso, os aplicativos Cotações de
compra e Pedidos de compra foram
aprimorados para oferecer suporte a:
▪ Visualizar, processar e criar Cotações de
Compra e Pedidos de Compra

▪ Operações em lote para registros
selecionados - como Fechar e Cancelar
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Web Client - Módulo de Serviços

Atualização FP2108

▪ O módulo de serviços no Web client permite
que você crie e processe chamados de
serviço e soluções

Click to add text
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▪ As visualizações de lista de Chamados de
Serviço e Base de Conhecimento de Solução
fornecem uma visão geral abrangente e
permitem que você gere os respectivos
relatórios
▪ O design de interface de usuário aprimorado
permite que o usuário visualize a solução
selecionada lado a lado do respectivo
chamado de serviço, obtendo o benefício de
ter todas as informações em um só lugar
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Web Client - Melhoria das Capacidades Analíticas

Atualização FP2108

▪ A opção de visualização de cartão é
adicionada a todas as visualizações de
lista, incluindo UDOs e UDTs

▪ A Visualização de Cartão permite que
você crie conjuntos de cartões analíticos
para um determinado objeto usando um
editor dedicado e salve-o como
visualização para uso futuro
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Web Client – Aprimorado os Objetos Entregues
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Atualização FP2111

▪

Suporte para "Redefinir" nos grupos da página inicial

▪

Você pode reposicionar linhas em Documentos de
Vendas e Compras no modo “Criar” e no modo
“Editar” em Cotações e Pedidos

▪

Alocação automática em série / lote e posição no
depósito para transações de saída

▪

A “Central de Notificações” foi aprimorada para
exibir notificações quando um chamado de serviço é
atribuído a você como um usuário ou técnico

▪

A visualização da lista de chamados de serviço foi
aprimorada para suportar as opções “fechar” e
“reabrir” de chamados de serviço únicos / múltiplos e
a barra de filtro foi enriquecida com campos
adicionais

▪

A visão “Endereços do Parceiro de Negócios” foi
adicionada à visão de lista Gerenciar Parceiros de
Negócios

▪

A digitalização de cartão de visita é suportada

▪

As visualizações de lista suportam copiar apenas
parte das linhas do documento para o documento de
destino

▪

A marca d'água de rascunho é compatível com a
visualização de rascunho
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Web Client - Suporte à Recebimento de Mercadorias e
NF de Entrada

Atualização FP2111

▪ Os aplicativos “Recebimentos de
Mercadorias” e “Notas Fiscais de Entrada”
permitem que você gerencie, processe e crie
recebimentos de mercadorias e notas fiscais
de entrada

▪ Os aplicativos “Criar Recebimento de
Mercadoria” e “Criar Nota Fiscal de Entrada”
permitem que você abra o respectivo
formulário de documento no modo “Adicionar”
para criar novos documentos de forma
eficiente

© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC
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Web Client - Suporte à Pagamentos

Atualização FP2111

▪ Aplicativos de Contas a Receber e
Contas a Pagar estão disponíveis,
permitindo que você gerencie, crie e
cancele pagamentos
▪ Você pode criar pagamentos para
parceiros de negócios ou contas aplicativos dedicados fornecem um
início rápido do formulário necessário
▪ Você pode visualizar as colunas
relacionadas ao meio de pagamento na
visualização em lista e incluí-las para
opções de filtragem
▪ Os meios de pagamento suportados são
dinheiro e transferência bancária
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Web Client – Apontamento de Horas

Atualização FP2111

▪ Novos aplicativos “Apontamento de
Horas” e “Criar Apontamento de
Horas” estão disponíveis

▪ Você pode visualizar, criar e
atualizar apontamento de horas
para usuários, funcionários ou
contratados externos
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Web Client – Consultas Definidas pelo Usuário (UDQs)

Atualização FP2111

▪ O aplicativo “Consultas Definidas pelo
Usuário” permite que você crie, edite,
visualize, gere e remova consultas
definidas pelo usuário sem parâmetros
(atualização de consultas não são
suportadas)
▪ Você pode abrir as consultas em uma
exibição de lista, aplicar filtros, gerenciar
exibições e salvá-lo como um bloco, da
mesma forma que qualquer outra
exibição de lista
▪ As consultas podem ser usadas como
“Fonte de Dados" ao editar ou projetar
cartões analíticos nas páginas Visão
geral
▪ As Consultas Definidas pelo Usuário
criadas no Web Client estarão
disponíveis também no Gerenciador de
Consultas do B1 Client
© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC
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Atualização FP2111

Web Client - Melhoria das Capacidades Analíticas

▪ Novas opções foram adicionadas ao
selecionador de datas para permitir mais
flexibilidade de intervalos de datas:
▪

Últimos X períodos de lançamento

▪

Próximos X períodos de lançamento

▪ O cálculo de "Compensação de Data"
foi aprimorado para oferecer suporte a
meses específicos do ano, por exemplo
Janeiro ou um dia da semana, por ex.
Segunda-feira. Além disso, as
expressões “PostingPeriod: Begin” e
“PostingPeriod: End” são suportadas
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Web Client - Aprimoramentos do Outlook 365

Atualização FP2111

▪ Novo controle de envio de e-mail
diretamente de documentos de vendas
no Web Client por meio da conta
vinculada do Microsoft 365 Outlook
▪ O usuário pode revisar o e-mail final
antes de ser enviado por meio da conta
do Outlook 365 vinculada.

▪ O arquivo do Word com o documento
exportado é anexado a esse e-mail
▪ O texto padrão e o assunto de uma
mensagem de e-mail podem ser
definidos em Preferências de impressão
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MS Teams - Acesso à Visualização de Lista e a
Visualização Detalhada no Web Client

Atualização FP2111

Requerimento
▪

Diferentes funções em uma equipe de
vendas, por exemplo, gerentes de vendas,
profissionais de marketing e pré-vendas,
podem visualizar todas as visualizações do
Web Client diretamente no MS Teams para
melhorar a colaboração entre departamentos
e sistemas enquanto trabalham nos mesmos
potenciais de negócios.

Capacidades
▪

Adicione qualquer visualização de lista e
visualização detalhada à aba visualizar do
MS Teams

▪

Ver todas as visualizações autorizadas no
MS Teams

Benefícios para os Clientes

© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC

▪

Colabore e gerencie o trabalho facilmente,
sem alterar os sistemas

▪

Aumente a produtividade e a eficiência do
trabalho
22

Atualização FP2111

MS Teams - Acesso à Dashboards e Gráficos

Requerimento
▪

Os usuários podem visualizar
Dashboards e Gráficos diretamente
no MS Teams para melhorar a
colaboração entre departamentos e
sistemas enquanto trabalham no
mesmo tópico de negócios.

Capacidades
▪

Adicionar Dashboards e Gráficos na
aba de visualização do MS Teams

▪

Visualizar todos os Dashboards e
Gráficos autorizados no MS Teams

Benefícios para os Clientes
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▪

Colabore e gerencie o trabalho
facilmente, sem alterar os sistemas

▪

Aumente a produtividade e a
eficiência do trabalho
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Web Client - Suporte à Extensibilidade

Atualização FP2111

▪ Suporte para exibição de KPIs em blocos
de extensão

▪ Suporte MS Blazor por VSCode Template
Wizard
▪ APIs de suporte para novas visualizações
▪ Aprimoramentos de ajuda online
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Usabilidade
SAP Business One 10.0

Novo Estilo de Interface - Belize Deep
Característica
▪

O novo estilo de interface "Belize Deep" foi
adicionado ao SAP Business One 10.0, versão para
SAP HANA.

▪

Inspirado no design do SAP Fiori e seguindo a
aparência do Web Client

▪

Atualmente disponível ao usar o Cockpit Estilo Fiori

▪

Monitores 4K são suportados ao usar o estilo de
interface “Belize Deep”

Benefício
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▪

Aparência leve e moderna

▪

Experiência de usuário harmonizada para quem
trabalha com o SAP Business One e o Web Client
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Interface de Usuário Aprimorada
Característica
▪

O novo ícone e opção de menu no menu Exibir
permite exibir ou ocultar a barra de ferramentas

▪

Os usuários podem ampliar a área de trabalho
ocultando a barra de ferramentas

▪

O nome da empresa e o nome do usuário são
exibidos claramente no centro superior da janela do
SAP Business One. Clique nele para abrir a janela
“Selecionar Empresa" diretamente

Benefício
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▪

As informações sobre a empresa atual e o usuário
conectado são exibidas claramente

▪

Alternar entre bancos de dados e usuários da
empresa está a um clique de distância
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Alinhamento do Comportamento do Formulário
Característica
▪

A capacidade de redimensionar e maximizar o
tamanho do formulário está suportada em:
Detalhes da empresa, Configurações gerais,
Períodos de lançamento, Preferências de
impressão, Cheques para pagamento, Assistente
de geração de documentos, Atualizar preços
especiais globalmente, Reavaliação de balancete,
Contabilidade geral, Contabilidade, Layout e
sequência, Solicitação de geração de Aprovação,
estágios de aprovação, transações de exportação
para o SAP Business One, métodos de
pagamento, condições de pagamento, grupos de
autorização de consulta, gerente de relatórios e
layout, UDF - Dados de campo, gerenciamento de
configurações, fluxo de caixa, gerente de add-on

Benefício
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▪

Maior usabilidade evitando rolagem, especialmente
em formulários cheios

▪

Alinhamento com o comportamento padrão do
formulário do sistema
28

Nome de Usuário na Administração de Licenças e Add-On
Característica
▪

Uma nova coluna para exibir o Nome do Usuário
foi adicionada às abas Alocação e Designação na
janela Administração de Licenças e à aba
Preferências do Usuário na janela Administração
de Add-on

▪

A filtragem de acordo com o campo Nome do
Usuário agora é possível nos dois formulários

▪

A classificação por Nome de Usuário é suportada
na janela Administração de licenças

Benefício
▪
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Clareza e transparência da identidade do usuário
aprimoradas, exibindo o nome do usuário, suportando
a alocação precisa de licenças e administração de
add-ons
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Aprimoramentos de Processos de Negócios
▪

▪
▪
▪
▪
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Atualização FP2108

O Log de Alterações para Taxas de Câmbio lista as mudanças
feitas no client regular e no web client
Configure o modo de exibição para o nome do funcionário
O botão Atualizar está habilitado para o Relatório de Comparação
de Balanço
Classificação de suporte para fases do projeto
Exibição clara do nome da empresa na janela do client minimizada

30

Atualização FP2011

Usabilidade
Caracteristica

Descrição

Localização

Ocultar Usuário Bloqueado

Uma nova caixa de seleção ‘Ocultar Usuário Bloqueado’ está disponível
nas janelas Administração de Add-on, Modelo de Configuração de IU,
Gerenciamento de Alertas e Copiar Configurações de Formulário
(Usuários - Configuração).
Nota SAP 2970933 (FP2011)

Todas

Adicionar Consultas ao Menu SAP
Business One

As consultas podem ser adicionadas ao menu SAP Business One por
meio da janela Gerente de Consulta, selecionando a opção Atribuir ao
Menu. Na janela Registro do Menu de Consulta, marque a caixa de
seleção Item de Menu e especifique os detalhes onde esta consulta deve
ser posicionada. A exibição da consulta está relacionada à autorização do
usuário.
Nota SAP 2970958 (FP2011)

Todas

Importar Tabelas Definidas pelo
Usuário (UDT) do Microsoft Excel

Tabelas definidas pelo usuário (UDT) podem ser importadas do Microsoft
Excel. Na lista de opções Tipo de dados a importar, a opção Tabelas
definidas pelo usuário está disponível com base na autorização do
formulário UDT.
Nota SAP 2970949 (FP2011)

Todas
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Administração
SAP Business One 10.0

Atualização FP2008

Data de Validade do Suporte
Característica
▪

As informações de Data de Validade do Suporte são
mostradas na janela Sobre o SAP Business One

▪

O nome da versão na janela Sobre foi alterado para
ciclo de lançamento trimestral (FP2008)
Consulte a Nota SAP 2957553

Benefício
▪
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Simplifica o suporte, disponibilizando as
informações necessárias em uma tela
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Aprimoramentos na Impressão de Documentos
Característica
▪

Os critérios de seleção para impressão de
documentos são enriquecidos com opções adicionais
de acordo com o tipo de documento selecionado

▪

A janela Configurações do formulário foi adicionada à
janela "Imprimir <documento>", permitindo ao
usuário personalizar a exibição de colunas

▪

A janela "Imprimir <documento>" agora suporta
classificação e filtragem de tabelas

Benefício
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▪

Os critérios de seleção aprimorados permitem
otimizar a impressão em lote

▪

Maior usabilidade e produtividade,
especialmente ao imprimir um grande número
de documentos
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Aprimoramentos de Documentos Referenciados

Atualização FP2008
Atualização FP2011

Característica
▪

Agora você pode fazer referência a documentos em Cheques para
pagamento, Solicitação de compra, Entrada e Saída de mercadorias,
Solicitação de transferência de estoque e Transferência de estoque

▪

Indicação numérica para o número de documentos referenciados

▪

Criação automática de documentos referenciados a partir de
documentos de marketing aplicáveis

▪

Os lançamentos recorrentes podem ser referenciados a um único
documento. Este documento contém uma referência para cada
lançamento recorrente criado. A aba referenciado por exibe a
referência cruzada para o lançamento recorrente em si.

▪

Lista de documentos classificados por módulo para referência

▪

A referência de documentos está disponível para Contas a Receber e
a Pagar, Reavaliação de Estoque, Contagem de Estoque e
Lançamentos de Estoque (FP2008) – Nota SAP 2945089

▪

Ao duplicar um documento, uma referência entre o documento original
e duplicado pode ser criada (FP2011) – Nota SAP 2958941

Benefício
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▪

Cobertura estendida de documentos referenciados nos
módulos do SAP Business One

▪

Melhor visibilidade de quando os documentos são
referenciados

35

Suporte à Aba Anexos em Objetos Adicionais
Característica
▪

A aba Anexos agora está disponível em Saldo
iniciais de estoque*, Contagem de estoque,
Lançamento de estoque*, Contas a receber*,
Contas a pagar*, Verificação de pagamentos*,
Depósito, Lançamento contábil manual, Ordem de
produção e Folha de ponto*

▪

*Devido à adição da aba Anexos, a aba Conteúdo
agora contém os detalhes originais da aba do
Formulário / Geral

Benefício
▪
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Suporte para gerenciar anexos para objetos
adicionais e otimizar o comportamento do
sistema

36

Atualização FP2008

Aumento do Tamanho de Campos
Característica
▪

O Nome do grupo de clientes e o Nome do grupo de
fornecedores podem conter até 100 caracteres

▪

O Nome do grupo de itens também suporta 100
caracteres

▪

O tamanho do campo Descrição do item na janela
Dados Mestre do Item é de 200 caracteres (FP2008)
Consulte a Nota SAP 2949632

▪

O tamanho do campo Nome da Indústria é 40
caracteres e da Descrição da Indústria é de 120
caracteres (FP2008)
Consulte a Nota SAP 2931333

Benefício
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▪

Mais flexibilidade para os valores inseridos nesses
campos

▪

Padronização das definições de campo do produto

37

Atualização FP2105

Aprimoramentos no Processo de Aprovação
Característica
▪

A nova configuração permite que os aprovadores
atualizem os esboços de documentos com status
Pendente

▪

Os campos Última atualização por e Última atualização
em agora estão disponíveis no formulário Solicitação de
aprovação de geração

▪

O Relatório de Status de aprovação agora contém os
campos Atualização do esboço até, Data de atualização
do esboço, Hora de atualização do esboço e Comentários
do esboço

▪

Tanto o autorizador quanto o autor podem adicionar o
documento para aprovação

▪

Autorizadores substitutos para modelos de aprovação são
ativados quando o autorizador está ausente (FP2105)
Consulte a Nota SAP 3050040

Benefício
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▪

Minimiza desnecessárias idas e vindas entre o
autorizador e o autor

▪

Simplifica os procedimentos de aprovação e
adiciona ainda mais flexibilidade
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Nova janela de Visão Geral: Gerenciamento de Alertas

Atualização FP2008

Nota SAP 2945182

Característica
▪

Nova janela de Gerenciamento de Alertas

▪

Visão geral do sistema e alertas do usuário

▪

Opção de filtro

▪

Botão de Ações para criar:
▪
▪
▪

Alertas de novos usuários
Definição dos alertas como ativos ou inativos
Remoção de alertas

Benefício
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▪

Simplifica o gerenciamento de alertas

▪

Melhor visão geral dos alertas existentes

39

Autorizações em Nível de Abas nos Dados Mestre
Característica
▪

Autorizações diferentes podem ser concedidas a
diferentes abas no Cadastro de Parceiro de
Negócios e Cadastro do Item

▪

Se um usuário não tiver autorização para uma
determinada aba, essa aba será ocultada
automaticamente

Benefício
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▪

Permite conceder autorizações mais precisas a
cada usuário, com base em tarefas e
responsabilidades

▪

Ajuda a evitar erros humanos e aumenta a
proteção de dados

▪

Aumenta a produtividade
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Documentação do Produto Movida para o SAP Help Portal

Atualização FP2108

▪ A metodologia de envio da documentação
do produto foi aprimorada. Os resultados
da documentação na pasta
Documentation foram movidos para o
SAP Help Portal, onde você pode acessar
a documentação do produto mais recente
(e anterior).
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Aprimoramentos de Processos de Negócios
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Atualização FP2111

▪ A aba Anexos foi adicionada à Estrutura de
Produtos junto com uma nova configuração para
determinar se os anexos devem ser copiados do
BoM para a Ordem de Produção. Além disso, uma
nova configuração que permite determinar se
sobrescrever anexos com o mesmo nome de
arquivo está disponível.
▪ O Relatório de Cumprimento do Contrato Geral foi
aprimorado para exibir quatro novas colunas:
Quantidade e Valor Cumulativo Pedido /
Quantidade e Valor Total em Aberto
▪ O Query Manager foi aprimorado para oferecer
suporte à renomeação de consultas do usuário.
Além disso, você pode editar uma consulta do
usuário sem executá-la, apenas usando a opção
“Editar” no menu de contexto
▪ Suporte ao “Log de Alterações” para a atualização
das equipes no Cadastro de Funcionários
▪ O comprimento do campo “Telefone” aumentou
para 50 caracteres
▪ O comprimento do campo "Nome estrangeiro" nos
Dados do Cadastro do Item aumentou para 200
42
caracteres

Atualização FP2008

Administração
Característica

Descrição

Localização

Melhorias na Janela Log de
Alterações

Novas colunas “Criado em” e “Atualizado em” são adicionadas à janela
Log de Alterações para ver a data e hora específicas.
Nota SAP 2957436 (FP2008)

Todas

Inserindo Manualmente os Caminhos

Os caminhos podem ser inseridos manualmente ou colados na aba
Caminho da janela Configurações Gerais.
Nota SAP 2949641 (FP2008)

Todas

Desativação de Tipos de Frete

A nova caixa de seleção Ativo está disponível na janela Tipos de Frete
em Administração → Configuração → Estoque → Tipos de Frete para
ativar ou desativar os tipos de frete.
Nota SAP 2950719 (FP2008)

Todas
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Atualização FP2011

Administração
Característica

Descrição

Localização

Mensagem de Aviso ao Escolher
“Bloqueio Pessoal"

Ao escolher o Bloqueio de dados pessoais no Assistente de
gerenciamento de dados pessoais, uma mensagem de aviso é exibida se
o valor do Saldo do PN não for zero.
Nota SAP 2946064 (FP2011)

Todas

Autorização para a Função Copiar
Tabela

Nas Autorizações Gerais, uma nova autorização Copiar Tabela está
disponível com Autorização Completa e Sem Autorização.
Em novas instalações e após atualizações, a configuração padrão para a
autorização Copiar Tabela é Autorização Completa. Para novos usuários,
a opção Sem Autorização é selecionada por padrão.
Nota SAP 2970937 (FP2011)

Todas

Configure License Balloon
Appearance

Uma nova caixa de seleção Mostrar Informações de Licença na
Inicialização foi adicionada à janela Usuários - Configuração -> aba
Serviços para definir se o balão de licença será exibido após o login.
A caixa de seleção é redefinida para o padrão (um balão é exibido):
- A cada 3 meses / 90 dias
- Ao atualizar para um patch ou versão superior
Nota SAP 2970959 (FP2011)

Todas
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Atualização FP2011

Administração
Característica

Descrição

Localização

Aprimoramento da Verificação do
Número de Referência Duplicado do
Cliente / Fornecedor

Em Administração → Inicialização do Sistema → Configurações do
Documento → aba Por documento, selecione um tipo de documento de
venda ou compra, em Quando Ocorre a Duplicação do Número de
Referência do Cliente: Ao selecionar Somente Aviso ou Bloquear
Liberação / Recebimento, as seguintes opções estão disponíveis:
- Verifique se Há duplicado em
o Apenas Cliente Individual
o Todos os Clientes
- Verifique se Há Duplicidade Apenas no Ano Fiscal Atual

Todas

Nota SAP 2970936 (FP2011)
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Atualização FP2102

Administração
Característica

Descrição

Localização

Autorização para Remover
Oportunidade

A autorização é necessária para que novos usuários removam uma
oportunidade.
Atribuir autorização em Administração -> Inicialização do Sistema ->
Autorizações -> Autorizações Gerais -> Oportunidades -> Autorizações
de Oportunidade Especial -> Remover Oportunidade
Nota SAP 2985725 (FP2102)

Todas

Autorização para Visualizar Esboços
de Pagamento de Outros Usuários
no Relatório de Esboço de
Pagamentos

Os usuários regulares podem visualizar os esboços de Contas a Receber
e a Pagar criados por outros usuários, respectivamente, se as duas
autorizações a seguir forem fornecidas:
- Exibir Esboços de Contas a Receber Criados por Outros Usuários
- Exibir Esboços de Contas a Pagar Criados por Outros Usuários
Defina autorizações em Administração -> Inicialização do Sistema ->
Autorizações -> Autorizações Gerais -> Banco -> Contas a Pagar ->
Relatório de Esboços de Pagamentos
Nota SAP 2990653 (FP2102)

Todas

Copiar Formulários Selecionados
entre Usuários

Um usuário administrador pode copiar as configurações dos formulários
selecionados de um usuário para outro.
Nota SAP 2979530 (FP2102)

Todas
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Atualização FP2102

Administração
Característica

Descrição

Localização

Acesso ao Log de Modificações para
Usuário com Autorização Somente
Leitura para Objeto Específico

Os usuários com autorização total para o Log de Modificações e
autorizações somente leitura para os seguintes documentos podem
visualizar seus logs de modificações:
- Documentos de compra e venda
- Lançamentos contábeis
- Saídas de mercadorias, recebimentos de mercadorias, recebimentos
de produção e saídas de produção
- Transferências de estoque e solicitações de transferência de estoque
- Saldos iniciais de estoque, contagem de estoque e lançamentos de
estoque
- Contas a receber e a pagar
Nota SAP 2303812 (FP2102)

Todas
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Atualização FP2105

Administração
Característica

Descrição

Localização

Códigos de Usuário no Registro de
Alterações e Diferenças

Novos campos e colunas estão disponíveis para o Registro de Alterações
(Ferramentas -> Registro de Alterações) e Diferenças para exibir
informações exclusivas listadas por código de usuário:
- Atualizado Por – Código do Usuário
- Criado Por – Código do Usuário
Nota SAP 3031630 (FP2105)

Todas
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Administração Financeira
SAP Business One 10.0

Drill Down para Contas Contábeis em Relatórios Financeiros
Característica
▪

Setas laranjas são adicionadas ao lado dos
códigos da conta nos relatórios financeiros,
permitindo que os usuários pesquisem
detalhadamente o registro da conta no Plano de
Contas

▪

Disponível no Balanço, Balancete e Demonstração
de Resultados

Benefício
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▪

O acesso direto aos detalhes da conta e ao saldo da
conta relevante, aumenta a usabilidade e a
transparência

▪

Otimizado com o comportamento padrão do sistema
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Aprimoramentos dos Períodos Contábeis
Característica
▪

Uma nova caixa de seleção adicionada à janela
Períodos contábeis permite definir a “Data de
Vencimento Até” padrão a ser definida ao criar
novos períodos contábeis

▪

A classificação das colunas agora é possível no
formulário Períodos contábeis

▪

Agora a filtragem é possível no formulário Períodos
contábeis

▪

O campo Localizar permite uma pesquisa rápida
de texto livre

Benefício
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▪

Simplifica e agiliza a criação de novos períodos
contábeis

▪

Usabilidade aprimorada da tabela Períodos
contábeis, altamente significativa para empresas
com longa lista de períodos contábeis
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Atualização FP2008
Extensão do Campo Observações do Lançamento
Contábil para 254 Caracteres e Aumento dos Campos Ref.3

Característica
▪

O campo Observações no lançamento contábil
manual foi estendido e pode conter até 254
caracteres

▪

O tamanho dos campos Ref. 3 no cabeçalho e
linhas aumentaram para 100 caracteres (FP2008)
Consulte a Nota SAP 2949589

Benefício
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▪

Permite inserir informações mais detalhadas
relacionadas ao lançamento contábil

▪

O alinhamento com o tamanho do campo
Observações nos documentos de marketing suporta
totalmente a configuração como campos de
referência, enquanto anteriormente as observações
> 50 caracteres seriam cortadas quando copiadas
para as Observações no lançamento contábil
manual.
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Atualização FP2108

Encerramento do Período - Série de Lançamentos Contábeis Manuais
Requerimento
▪ Numeração consistente de documentos na
contabilidade no mesmo período contábil,

▪ Requisito legal francês para auditoria jurídica.

Solução
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▪

A configuração da série de Lançamento Contábil
Manual para diferentes períodos contábeis está
ativada para Fechamento e Saldos Iniciais no
Utilitário de Encerramento do Exercício,

▪

Definição para a série de Lançamento Contábil
Manual no Relatório de Diferenças de Taxa de
Câmbio,

▪

Definição para a série de Lançamento Contábil
Manual em diferenças de conversão,

▪

Habilitado para todas as localizações.

▪

Nota SAP: 3084579
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Atualização FP2108

Aprimoramento no Ativo Fixo
Requerimentos

▪ Deve ser usada uma conta contábil específica
para as transações de reavaliação de ativos
fixos,

▪ Arredonde o valor contábil dos ativos fixos para
cima ou para baixo de todo o montante.
Solução

▪ Nova Conta de Reavaliação é introduzida na
Determinação da Conta de Ativos Fixos,
▪ Valor padrão: o mesmo que a conta de balanço
patrimonial,
▪ Novos métodos de arredondamento para o valor
contábil de final de ano.

▪ Nota SAP: 3083952
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Atualização FP2008

Gestão Financeira
Característica

Descrição

Localização

Mensagem de Aviso Antes de
Adicionar Lançamentos Contábeis
Manuais

Ao adicionar um lançamento contábil manual, é exibida uma mensagem
do sistema para avisar que os lançamentos não podem ser alterados
após sua adição.
Nota SAP 2923187 (FP2008)

Todas
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Atualização FP2011

Gestão Financeira
Característica

Descrição

Localização

Atualizar o Campo de Referência em
Lançamentos Contábeis Manuais
com Períodos de Lançamentos
Bloqueados

A atualização dos campos de Observações, Ref1, Ref2, Ref3 e Campos
Definidos pelo Usuário em lançamentos contábeis manuais com períodos de
lançamento bloqueados está ativada.
Nota SAP 2968895 (FP2011)

Todas

Aprimoramentos no Processamento
de Extratos Bancários (BSP)

Todas
Na janela Linha de Extrato Bancário - Detalhes: Expandido, para linhas de
extrato bancário cujo método de lançamento é Parceiro de Negócios de / para
Conta Bancária:
- As regras de distribuição podem ser definidas
- Pedidos de vendas e compras podem ser adicionados usando a janela
Adicionar Documentos Abertos. O BSP criará notas fiscais de entrada ou
solicitações com base nos pedidos
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Na janela Detalhes do Extrato Bancário:
- Para linhas de extrato bancário cujo método de lançamento é Parceiro de
Negócios de / para Conta Bancária, e para as quais qualquer documento é
selecionado, a conta de controle pode ser definida
- Depois de marcar a caixa de seleção Sem Validação para Saldo Inicial /
Final na janela Contas do Banco da Empresa - Configuração, o extrato
bancário pode ser finalizado mesmo se a diferença não for igual a zero e o
saldo inicial do seu extrato bancário atual pode ser diferente do saldo final do
anterior
Veja mais detalhes na Nota SAP 2980038 (FP2011)
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Atualização FP2102

Gestão Financeira
Característica

Descrição

Localização

Melhorias no Processamento de
Extratos Bancários (BSP)

Na Linha Extrato Bancário - Detalhes: janela Expandida, os valores na coluna
Valor Aplicado - Moeda de Pagamento podem ser atualizados.

Todas

Na janela Detalhes do Extrato Bancário, a moeda do pedido pode ser
diferente da moeda local.

Veja mais detalhes na Nota SAP 3031178 (FP2102)
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Gestão Financeira

Atualização FP2105

Característica

Descrição

Localização

Função de Atualização em Relatórios
Financeiros Ativada

O relatório atualizado mais recente será exibido após clicar no botão
Atualizar.
A funcionalidade de atualização está disponível para
- Finanças -> Relatórios Financeiros -> Contabilidade -> Contabilidade
Geral
- Finanças -> Relatórios Financeiros -> Contabilidade -> Contas Contábeis
e Parceiro de Negócios
Nota SAP 3047700 (FP2105)

Todas

Melhorias no Processamento de
Extratos Bancários (BSP)

Ao importar um extrato bancário com vários números de referência com
vírgulas no campo <Ustrd> do arquivo do banco, esses números serão
separados de acordo com as vírgulas como várias linhas na janela
Pagamentos Múltiplos.

Todas

Campos Definidos pelo Usuário (UDFs) podem ser adicionados como colunas
na janela Resumo de Extrato Bancário com a nova entrada Processamento
de Extrato Bancário – Cabeçalho

A lista de opções Criar Adiantamento no Processamento de Extrato Bancário
para pedidos de vendas e compras na aba Por documento da janela
Configurações do Documento agora está disponível para a localização de
Israel.
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Veja mais detalhes na Nota SAP 3055456 (FP2105)
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Localização
SAP Business One 10.0

Atualização FP2008

Nova Localização no Reino Unido (Brexit)
Característica
▪

Nova localização introduzida para o Reino Unido
da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte para apoiar o
pós-Brexit

▪

Nesta localização, Tornar Impostos Digitais e
Relatórios de Impostos Estendidos são definidos
por padrão

▪

Consulte a Nota SAP 2519116

▪

Utilitário de Migração de Localização (FP2008)
Consulte a Nota SAP 2912598

Benefício
▪
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Transição suave da localização pré-Brexit GB para a
nova localização no Reino Unido
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Atualização FP2102

Localização
Característica

Descrição

Localização

Nome do Campo “País“ Alterado
Para “País/Região“

Nomes de campo de País foram alterados para País/Região.
Nota SAP 3021987 (FP2102)

Todas

Melhorias de Configuração de
País/Região para Oferecer Suporte à
Códigos de País ISO 3166

Os campos País/Região são preenchidos com base nos códigos de país
ISO 3166 oficiais na janela Países/Regiões - Configuração.
Nota SAP 3019691 (FP2102)

Todas
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Atualização FP2105

Localização
Característica

Descrição

Localização

GDPR (LGPD) e Classificação de
Dados no Gerenciamento de Dados
Pessoais

Vários campos de dados são classificados como Pessoais ou Pessoais
Confidenciais e estão disponíveis para seleção em Gerenciamento de
Dados Pessoais (Administração → Utilitários → Ferramenta de Proteção
de Dados → Gerenciamento de Dados Pessoais).
Veja mais detalhes na Nota SAP 3031723 (FP2105)

Todas
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Vendas | Compras | Serviços
SAP Business One 10.0

Aprimoramentos no Relatório de Pedidos em Atraso
Característica
▪

O Relatório de Pedidos Pendentes agora exibe
Nota Fiscal de Reserva com status de pagamento
Totalmente Pago, Parcialmente Pago e Não Pago

▪

O status de pagamento da nota fiscal de reserva
está incluído na tabela de filtros

Benefício
▪
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Todas as notas fiscais de reserva são visíveis no
Relatório de pedidos em atraso
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Impressão de Chamados de Serviço e Contratos

Característica
▪

As Preferências de Impressão estão agora
disponíveis para Chamados de Serviço e
Contratos de Serviço

▪

A Impressão de Documentos inclui Chamados
de Serviço e Contratos de Serviço, permitindo a
distribuição em massa de documentos

Benefício
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▪

Configurações de preferência para impressão / envio
em Chamados de Serviço e Contratos de Serviço

▪

Processamento em massa de Chamados e Contratos
de Serviço
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Ocultar Linhas em Branco nos Endereços
Característica
▪

Uma nova caixa de seleção na janela Formatos de
Endereço - Configuração permite ocultar linhas de
endereço vazias

▪

Quando selecionado, os endereços de entrega e de
cobrança em futuros documentos de marketing
aparecem sem linhas vazias

▪

Essa configuração também se aplica a layouts de
impressão para documentos de marketing definidos
no Crystal Reports - ou seja, linhas vazias nos
endereços também serão ocultadas nos documentos
impressos

Benefício
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▪

Formatação aprimorada do documento impresso,
visualizado ou PDF

▪

Legibilidade mais fácil para os usuários nos formulários
de documentos de marketing, especialmente quando o
formato do endereço consiste em vários componentes
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Botão Adicionar Estendido em Documentos de Marketing
Nota SAP 2878515

Atualização PL01

Característica
▪

O botão Adicionar na criação de documentos de
vendas e compras foi aprimorado

▪

Além do comportamento comum anterior (ou seja,
depois de criar e adicionar um documento, a janela é
fechada e uma nova janela é aberta), as seguintes
opções estão disponíveis:
▪
▪
▪

▪

Adicionar e novo: O documento é adicionado e uma nova
janela é aberta
Adicionar e exibir: O documento é adicionado e exibido
Adicionar e Fechar: O documento é adicionado e a janela
é fechada

A última escolha do usuário será lembrada para o
documento fornecido pela próxima vez

Benefício
▪
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Mais flexibilidade na criação de documentos e melhor
manuseio para os usuários
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Aprimorado o Relatório Lista de Itens em Aberto
Nota SAP 2878483

Atualização PL01

Característica
▪

O relatório Lista de Itens em Aberto inclui mais
informações do documento: Proprietário, Vendedor /
Comprador, Observações, Aprovado, Criado por,
Pessoa de Contato, Condições de Pagamento,
Projeto PN, UDFs nos cabeçalhos dos documentos

▪

O relatório oferece a possibilidade de fechar e
cancelar vários documentos. Esse recurso é
suportado para estes tipos de documento: Cotação
de Vendas, Pedido de Vendas, Solicitação de
Compra, Cotação de Compra, Pedido de Compra

▪

No relatório, vários documentos de Solicitações de
Devolução e Solicitação de Devolução de
Mercadorias podem ser fechados

Benefício
▪
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Manuseio mais fácil devido a mais opções e
informações de documentos em um relatório
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Atualização PL02

PEPPOL E-Invoicing (União Europeia)
Característica
▪

Plataforma internacional de faturamento eletrônico com
um conjunto de regras e especificações que permitem
comunicações eletrônicas com qualquer instituição do
governo Europeu para processos de compras.

▪

Documentos eletrônicos são enviados e recebidos por
prestadores de serviços registrados.

▪

Veja mais detalhes e especificações locais do protocolo
PEPPOL na Nota SAP 2915144

▪

Informações gerais sobre a integração do PEPPOL para a
UE na Nota SAP 2669994

▪

Devido à funcionalidade específica de faturamento
eletrônico, as seguintes localizações não oferecem
suporte ao PEPPOL neste momento: Argentina, Brasil,
Costa Rica, Guatemala, Índia e México.

Benefício
▪
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Criação e importação de documentos em formato
eletrônico.
69

Aplicativos Móveis SAP Business One Sales e Service

Atualização FP2105

Compatível com MS SQL com FP 2105 + atualizações de aplicativos lançadas para iOS + atualizações
Android em breve
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•

O aplicativo móvel SAP Business One Sales para
iOS ou Android ajuda a gerenciar leads de vendas,
contas de clientes, visualizar estoque e fazer um
pedido.

•

Com o aplicativo móvel SAP Business One Service
para iOS ou Android, os técnicos de manutenção
podem fornecer serviços no local para seus clientes
de maneira fácil e eficiente.

•

Com o FP 2105, o suporte para bancos de dados
MS SQL está habilitado. Alguns recursos
relacionados ao HANA não estão disponíveis com
SQL.

•

As principais atualizações para ambos os
aplicativos no iOS lançadas em 7 de agosto de
2021.

•

As principais atualizações para ambos os
aplicativos no Android foram lançadas em 23 de
agosto de 2021.
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Vendas | Compras | Serviços

Atualização PL01

Característica

Descrição

Localização

Edição de UDFs em Linhas de
Documentos Após a Adição ou
Fechamento do Documento

Uma nova configuração nas Configurações do Documento "Permitir
Todas
Atualização de Campos Definidos pelo Usuário Quando as Linhas do
Documento Não São Editáveis" oferece a possibilidade de tornar os UDFs
editáveis independentemente do status do documento / linha.
A nova autorização controla a capacidade do usuário de editar UDFs nas
linhas do documento de marketing.
Nota SAP 2872368 (PL01)

Exibir UDF do Endereço do Parceiro
de Negócios com Campos Definidos
pelo Usuário do Endereço do
Documento de Marketing
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Parceiros de Negócios - Os UDFs de Endereços podem ser visualizados
e atualizados em:
• Janela Componente de Endereço na aba Logística nos documentos
de marketing
• Janela Componente de Endereço na aba Parceiro de Negócios dos
Chamados de Serviço
• Janela Formatos de Endereço – Configuração
Veja o Compatibility Issues in SAP Business One 10.0
Nota SAP 2872353 (PL01)

Todas
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Vendas | Compras | Serviços

Atualização PL02

Característica

Descrição

Localização

Criar Códigos QR

Os Códigos QR (Quick Response ou Resposta Rápida) podem ser
criados em layouts de impressão de documentos de marketing. O novo
campo Criar código QR De está disponível na aba Contabilidade dos
documentos de marketing.
Um serviço de API e uma biblioteca de código aberto gratuita estão
disponíveis para os parceiros criarem códigos QR.
Veja detalhes na Nota SAP 2889899 (PL02)

Todas

Adicionar Vários Parceiros de
Negócios a uma Cartão de
Equipamento

Vários parceiros de negócios podem ser adicionados a um cartão de
equipamento.
Nota SAP 2906168 (PL02)

Todas

Atualizar o Número do Grupo

O número do grupo nas cotações de compra pode ser alterado para o
próximo número sequencial da série predefinida.
Nota SAP 2896569 (PL02)

Todas
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Vendas | Compras | Serviços

Atualização FP2008

Característica

Descrição

Localização

Copiando Observações Manuais

Em Administração → Inicialização do Sistema → Configurações do
Documento → aba Geral → seção Incluir Observações do Documento
uma nova opção Somente Observações Manuais está disponível.
Com esta opção, ao usar 'Copiar Para' para copiar um documento base
de vendas, compras ou estoque, o campo 'Observações' no documento
de destino incluirá apenas as observações inseridas pelos usuários no
documento de origem, excluindo o 'Número do Documento Base' ou o
'Número de Referência do Parceiro de Negócios’.
Nota SAP 2931961 (FP2008)

Todas

Copiar Anexos do Documento Base
para o Documento de Destino

Em Administração → Inicialização do Sistema → Configurações do
Todas
Documento → aba Geral, ative a caixa de seleção ‘Anexos do Documento
Base para o Documento de Destino’ para copiar os anexos dos
documentos.
Nota SAP 2923323 (FP2008)

A Descrição do Item é Exposta na
Janela de Itens Alternativos

A coluna Descrição do Item é exposta na janela Itens Alternativos.
Nota SAP 2955529 (FP2008)

Todas

Nova Caixa de Seleção ‘Códigos de
Barras Duplicados Durante a
Duplicação de Itens’

Uma nova caixa de seleção Duplicar Códigos de Barras ao Duplicar Itens
está disponível em Administração → Inicialização do Sistema →
Configurações Gerais → Inventário → aba Item.
Nota SAP 2928480 (FP2008)

Todas
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Vendas | Compras | Serviços

Atualização FP2008

Característica

Descrição

Localização

Status do Documento “Enviado por
e-mail”

Exibir status 'Aberto; Enviado por e-mail’ e ‘Aberto; Impresso e Enviado
por e-mail’ em documentos de vendas, documentos de compra e
solicitações de transferência de estoque quando o documento foi enviado
por e-mail.
Nota SAP 2924241 (FP2008)

Todas

Janela de Critérios de Seleção de
Modelos de Transação Recorrente

Ao abrir os ‘Modelos de Transação Recorrente’, a janela ‘Critérios de
seleção’ é aberta para filtrar os modelos.
Nota SAP 2939185 (FP2008)

Todas

Aumento do Período de Recorrência
dos Modelos de Transação
Recorrente

‘Período de Recorrência’ em ‘Modelos de Transação Recorrente’ suporta
as opções ‘A Cada 2 Semanas’ e ‘A Cada 2 Meses’.
Nota SAP 2939183 (FP2008)

Todas

Considerar os Preços Antes do
Grupo de Desconto como Preço
Efetivo

Considera os preços antes do grupo de desconto como preço efetivo ao
adicionar documentos de marketing.
Nota SAP 2905325 (FP2008)

Todas

Cancelamento da Solicitação de
Devolução e Solicitação de
Devolução de Mercadorias

'Pedido de Devolução' e 'Pedido de Devolução de Mercadoria' podem ser
cancelados.
Nota SAP 2928911 (FP2008)

Todas
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Vendas | Compras | Serviços

Atualização FP2011

Característica

Descrição

Localização

Atualizar Consolidação de Parceiro
de Negócios e Tipo de Consolidação
no Nível do Documento

Exibir e atualizar a consolidação do parceiro de negócios e o tipo de
consolidação na aba Contabilidade está habilitado. Os valores propostos
são obtidos dos dados mestre do parceiro de negócios e os valores não
podem ser modificados após a adição dos documentos. Isso está
habilitado para os seguintes documentos:
- Nota Fiscal de Saída, Nota Fiscal de Reserva Futura, Dev. Nota Fiscal
de Saída, Nota Fiscal de Adiantamento (todas as localizações exceto CZ,
SK, HU, PL, RU, UA) Entrega, Devolução
- Nota Fiscal de Entrada, Nota Fiscal de Reserva de Entrada, Dev. Nota
Fiscal de Entrada, Nota Fiscal de Adiantamento (todas as localizações
exceto CZ, SK, HU, PL, RU, UA), Recebimento de Mercadorias,
Devolução de Mercadorias

Todas

A Consolidação de Parceiro de Negócios e o tipo de consolidação dos
documentos gerados com as seguintes ferramentas e métodos são
retirados dos documentos base e não dos dados mestre do parceiro de
negócios:
- Assistente de Geração de Documentos
- Assistente de Pagamento
- Assistente de Cobrança
- Copiar para
- Copiar de
© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC

Nota SAP 2980002 (FP2011)
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Vendas | Compras | Serviços

Atualização FP2102

Característica

Descrição

Localização

Itens Associados a Documentos de
Compra Cancelados são Exibidos no
Assistente de Confirmação de
Compra

Os itens em um pedido de venda / cotação de venda / ordem de
produção associados a documentos de compra cancelados são exibidos
no Assistente de Confirmação de Compra
Nota SAP 1804907 (FP2102)

Todas

Definir Número de Catálogo de
Parceiro de Negócios Padrão

Na aba PN ou na aba Itens na janela Números de Catálogo de Parceiro
de Negócios, um usuário pode selecionar um Número de Catálogo de
Parceiro de Negócios como padrão para cada item na aba PN ou para
cada parceiro de negócios na aba Itens.
Nota SAP 3007312 (FP2102)

Todas

Ocultar Pessoa de Contato Inativa no
Cadastro do Parceiro de Negócios

Uma nova caixa de seleção Exibir Pessoas de Contato Inativas no
Cadastro do Parceiro de Negócios foi adicionada à aba Configurações
Gerais → PN.
Esta caixa de seleção pode ser usada para determinar se as pessoas de
contato inativas devem ser exibidas no Cadastro do Parceiro de
Negócios → na aba Pessoas de Contato.
Nota SAP 3009497 (FP2102)

Todas
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Atualização FP2102

Característica

Descrição

Localização

Link entre Pessoas de Contato e
Endereços de Parceiros de Negócios

Com a nova lista de opções Endereço Conectado na aba Pessoas de
Contato no Cadastro do Parceiro de Negócios, é possível vincular os
dados existentes do parceiro de negócios
- Cobrança para
- Pagar para
- Enviar para
endereço para a pessoa de contato selecionada.
Nota SAP 2979550 (FP2102)

Todas
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Vendas | Compras | Serviços

Atualização FP2105

Característica

Descrição

Localização

Documentos Referenciados Exibidos
na Visualização em Árvore do
Documento no Mapa de Relação

O relacionamento dos documentos referenciados é exibido no
Documento de Marketing: visão Documentos Referenciados e no
Documento de Marketing: visão Árvore do Documento.
Nota SAP 3050215 (FP2105)

Todas

Definição da Lista de Preços Padrão
nas Configurações Gerais em vez de
nas Condições de Pagamento

Uma nova caixa de seleção Definir Lista de Preços Padrão em
Configurações Gerais em vez de Condições de Pagamento está
disponível (Administração -> Inicialização do Sistema -> Configurações
Gerais -> aba PN) onde as listas de preços padrão para clientes e
fornecedores podem ser definidas e, ao fazer isso, para de usar a
configuração da lista de preços em Condições de Pagamento Configuração.
Veja mais detalhes na Nota SAP 3047725 (FP2105)

Todas
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Gerenciamento de Projetos
SAP Business One 10.0

Gráfico de Gantt Interativo
Característica
▪

O Gráfico de Gantt interativo permite que as Fases
do Projeto sejam movidas ou estendidas / reduzidas
interativamente

▪

Novos campos adicionados representando Data de
Vencimento e Data de Término do Projeto

Benefício
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▪

Projeto atualizado de acordo com as mudanças de
planejamento no Gráfico de Gantt interativo

▪

Planejamento mais fácil e visual das tarefas de
gerenciamento de projetos
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Estoque | Distribuição
SAP Business One 10.0

Atualização PL01

Gerenciamento de Números de Série e Lote
Característica
▪

O Gerenciamento de Números de Série e o
Gerenciamento de Lotes agora incluem a capacidade
de atualização na Nota Fiscal de Reserva e
Solicitações de Transferência de Estoque

▪

Código do Depósito de Destino e Nome do Depósito
de Destino agora incluídos no formulário Atualização
de Gerenciamento de Número de Série / Lote

▪

Novos relatórios disponíveis (PL01):
▪

Relatório de Rastreamento de Lotes e Séries
Encaminhados

▪

Relatório de Rastreamento Reverso de Lotes e Séries

▪

Consulte a Nota SAP 2877541

Benefício
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▪

Mais opções de documento ao atualizar números de
série e lotes

▪

Relatórios melhores sobre o código do depósito,
nome do depósito e nas transações de transferência
de estoque
82

Suporte à Alteração do Grupo de UM no Cadastro de Itens

Atualização PL01

Característica
▪

Grupos de Unidades de Medida agora podem ser
modificados em um registro de cadastro do item

▪

Para fazer isso, o novo grupo de UM deve ter pelo
menos o conjunto idêntico de regras de conversão
que o grupo de UM original

▪

Só é necessário “zerar” / fechar documentos
abertos nas definições de grupos de UM de itens
alterados

▪

Definir UM em seu Grupo de UM para Ativo Consulte a Nota SAP 2878890 (PL01)

Benefício
▪
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Mais flexibilidade na alteração dos
relacionamentos do grupo de UM para os
dados do Cadastro de Itens
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Atualização FP2011

Estoque | Distribuição
Característica

Descrição

Localização

Relatório de Últimos Preços nos
Dados Mestre do Item

O Relatório de Últimos Preços pode ser aberto na janela Dados Mestre
do Item.
Nota SAP 2979973 (FP2011)

Todas

Exibir o Nome do Fornecedor
Preferencial nos Dados Mestre do
Item

O Nome do Fornecedor Preferencial é exibido em Dados do Cadastro do
Item -> aba Dados de Compra.
Nota SAP 2970897 (FP2011)

Todas

Item de Venda / Compra nos Dados
Mestre do Item pode ser Desmarcado

Quando um item que é um componente de outro item em uma estrutura
de produtos (BOM), a opção Item de Venda ou Item de Compra pode ser
desmarcada.
Nota SAP 1329054 (FP2011)

Todas

© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC

84

Atualização FP2105

Estoque | Distribuição
Característica

Descrição

Localização

Códigos QR para Dados do Cadastro
do Item

O novo campo Criar Código QR De está disponível nos Dados do
Cadastro do Item.
Nota SAP 3060959 (FP2105)

Todas

© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC

85

Produção
SAP Business One 10.0

Aprimoramentos da Descrição da Estrutura de Produtos (BoM)
Atualização PL01

Característica
▪

A atualização da Descrição do item no cadastro do
item conectados ao item pai da Estrutura de
Produtos será refletida na Descrição do Produto da
Estrutura de Produtos

▪

As descrições de itens e recursos são editáveis na
Estrutura de Produtos e nos Componentes da
Ordem de Produção. Além disso, a Descrição do
Item pode ser atualizada via DI API (PL01)
Consulte a Nota SAP 2872529

Benefício
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▪

Descrições do registro de dados do cadastro do item
atualizadas de acordo com a estrutura de produtos
associada

▪

Manuseio flexível de descrições de itens e recursos
na Estrutura de Produtos
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Drill Down da Estrutura de Produtos para o Cadastro do Item
Característica
▪

Agora, é possível fazer o “drill-down” direto no
Cadastro do Item, à partir do Número do Item pai

Benefício
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▪

Navegação mais intuitiva e direta entre a Estrutura
de Produtos e o Cadastro do item

▪

Flexibilidade na navegação devido ao prompt do
sistema de escolha da navegação
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Atualização FP2008

Produção
Característica

Descrição

Localização

Ordens de Produção como
Documento Base no Assistente de
Confirmação de Compra

A Ordem de Produção pode ser selecionada como Documento Base no
Assistente de Confirmação de Compra.
Nota SAP 2945172 (FP2008)

Todas

Editar Ordens de Produção Fechadas
ou Canceladas

Quando uma Ordem de Produção é fechada ou cancelada, os seguintes
campos são editáveis:
- Observações no rodapé do formulário
- Observações do Picking e Embalagem no rodapé do formulário
- Documento de Referência na aba Resumo
- Anexos na aba Anexos
- Campos Definidos pelo Usuário na Ordem de Produção - Título e na
Ordem de Produção – Linhas
Nota SAP 2920833 (FP2008)

Todas

Excluir Estrutura de Produtos (BOM)
em Massa

A Estrutura de Produtos (BOM) pode ser excluída em massa do
Gerenciamento de Estrutura de Produtos.
Nota SAP 2926091 (FP2008)

Todas
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Atualização FP2102

Produção
Característica

Descrição

Localização

Os Componentes Ocultos da
Estrutura de Produtos não são
Impressos no SAP Crystal Reports

Definidos como 'Ocultar Componentes da Estrutura de Produtos na
Impressão' não são impressos usando layouts SAP Crystal Report.
Nota SAP 2319313 (FP2102)

Todas

© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC

90

Plataforma | Extensibilidade
SAP Business One 10.0

Service Layer Habilitada para Microsoft SQL Server

Atualização PL01

Característica
▪

Construído em protocolos principais, como HTTP
e OData

▪

Altamente escalável (processamento paralelo)

▪

Alta disponibilidade (balanceamento de carga)

Benefício
▪
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Pronto para extensibilidade loosely coupled
executando para MSSQL e HANA
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UI de Configuração da Service Layer
Característica
▪

Nova URL do System Landscape Directory para
configuração da Service Layer

▪

https://<hana-server>:<sldport>/ServiceLayerController

Benefícios
▪
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Não há necessidade de editar vários arquivos de
configuração
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Pesquisa Formatada Suporta Múltiplas Triggers
Característica
▪

Os Valores Definidos pelo Usuário suportam
múltiplas triggers

= + + + +

Benefício
▪
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Mais possibilidades e flexibilidade ao implementar
pesquisas formatadas / valores definidos pelo usuário
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Extensão do Suporte dos UDFs à Objetos Adicionais
Característica
▪

Campos Definidos pelo Usuário (UDF) podem
ser adicionados a mais objetos do SAP Business
One 10.0*

▪

*Alertas (OALT), Linhas de Anexo (ATC1), Países
(OCRY), Série de Numeração de Documentos
(NNM1), Grupos de PN (OCRG), Condições de
Pagamentos do PN (OCTG), Propriedades do
PN/Item (OCQG)/(OITG), Fornecedores
Preferenciais de Itens (ITM2), Preços de Itens
(ITM1), Fabricantes (OMRC), Cadastro de UM
(OUOM), Local (OLCT), Tipos de Pacotes (OPKG),
Configuração de Filial (OBPL), e Tipos de Entrega
(OSHP)

Benefício
▪
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Mais possibilidades na rápida
personalização da solução
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Integração com o Microsoft Office 365

Atualização FP2102

Característica
▪

A integração do Microsoft Office 365 e OneDrive
permite que layouts de documentos, resultados de
grade e relatórios sejam exportados para o Excel e
Word de acordo.

▪

O Gerenciamento de Templates do SAP Business
One 10.0 permite mais flexibilidade no
gerenciamento de relatórios e layouts de documentos

▪

Integração do Microsoft Office 365 começando com
o SAP Business One Cloud 1.1 PL17 (FP2102)
Consulte a Nota SAP 3018885

Benefício
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▪

Upload automático de exportações para o OneDrive

▪

Gerenciamento mais fácil de layouts de relatórios e
documentos

▪

Acesso de qualquer lugar
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Atualização FP2102

Extração de Informações de Documentos
Característica
▪

Digitalizar documentos PDF e extrair o cabeçalho da
nota fiscal e as informações do item

▪

Criar uma nota fiscal de entrada no SAP Business
One

▪

Consulte a Nota SAP 3021904

Benefício
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▪

Geração automática de rascunhos de notas fiscais de
entrada a partir de PDFs

▪

Permita que os funcionários economizem tempo de
trabalho e se concentrem em novas atividades
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Suporte Somente a 64 bits
Característica
▪

O SAP Business One suportará apenas o
sistema operacional Windows de 64 bits

▪

Apenas add-ons de 64 bits serão
suportados com o SAP Business One 10.0

64-bit
Benefício
▪
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Downloads de pacotes de software menores
(devido à remoção de executáveis
redundantes de 32 bits)
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Atualização PL01

Serviço Gatekeeper (Browser Access)

Característica
▪

A interface do usuário do SAP Business
One Client é renderizada e publicada por
meio do serviço de gatekeeper pelo
protocolo HTTPS

Benefício

© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC

▪

Fácil acesso

▪

Nenhum cliente local é necessário
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Web Client - Suporte a Extensibilidade

Atualização FP2108

▪ Capacidade de empacotar
aplicativos da web com
VSCODE (mashups de URL,
Apps), com base em
estruturas Fiori / Angular /
React / Vue

▪ Suporte à Imagem de
Azulejos
▪ Estrutura da UI-API Preparação interna
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Plataforma e Extensibilidade
Veja também o SAP Business One Platform Support Matrix (MS SQL / SAP HANA)

Característica

Descrição

Localização

Adoção da Plataforma SAP HANA 2.0

Apenas o SAP HANA 2.0 é suportado

Todas

Suporte ao SLES 15

Apenas o Suse Linux Enterprise Server SLES 15

Todas

Adoção da Plataforma SAP HANA 2.0
para o Remote Support Platform 3.2

RSP 3.2 suporta o SAP HANA 2.0

Todas

Integration Framework for SAP
Business One

Tipos de Sistemas adicionais no System Landscape Directory (SLD)
disponíveis:
SAP Business One 10.0
SAP Business One Genérico
S/4 HANA on Premise
Nota SAP 2857220

Todas

New checkbox Allow to Update Address ID added to the Administration ->
System Initialization -> General Settings -> BP tab.
This checkbox is selected by default.

Todas

SAP Business One integration for
SAP NetWeaver

DI API:
Blocking Updating Address ID in
Business Partner Master Data
through DI API
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When deselecting the checkbox the Address ID field cannot be edited and
updated through DI API; an error message appears.
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Plataforma e Extensibilidade

Atualização PL01

Característica

Descrição

Localização

DI API e Service Layer:
Lançamentos Recorrentes

Lançamentos Recorrentes expostos na DI API e Service Layer
Nota SAP 2878517 (PL01)

Todas

DI API e Service Layer:
Modelo de Lançamento

Modelos de Lançamentos expostos na DI API e Service Layer
Nota SAP 2878484 (PL01)

Todas

DI API e Service Layer:
Cancelar e Restaurar Solicitações de
Aprovação

Novos métodos adicionados para cancelar e restaurar Solicitações de
Aprovação na DI API e Service Layer
Nota SAP 2859177 (PL01)

Todas

DI API:
Documentos de Referência
Adicionais

Documento de referência adicional para
Recebimento de Mercadorias, Saída de Mercadorias, Solicitação de
Compras, Transferência de Estoque, Solicitação de Transferência de
Estoque, Cheques para Pagamento
Nota SAP 2866114 (PL01)

Todas
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Atualização PL02

Característica

Descrição

Localização

MS SQL Server 2019

SAP Business One supports Microsoft SQL Server 2019
Nota SAP 2877473 (PL02)

Todas

Service Layer:
Suporte à Exposição de Visões SQL

A Service Layer no Microsoft SQL pode descobrir e expor visões SQL
personalizadas regulares no protocolo OData V3 / V4
Nota SAP 2912563 (PL02)

Todas

Service Layer:
Controlador de Configuração

O Controlador de Configuração para a Service Layer está disponível,
fornecendo uma interface amigável para atualizar os parâmetros de
configuração.
Nota SAP 2912506 (PL02)

Todas

API Gateway

O API Gateway está disponível para acessar dados de negócios com um
terminal de serviço unificado, fornecendo uma autenticação única para
acessar o Crystal Reports.
Nota SAP 2890290 (PL02)
Consulte o What’s New no SAP Business One 10.0

Todas

SAP Crystal Reports 2016 SP7

SAP Crystal Reports 2016 SP7, versão para a aplicação SAP Business
One está disponível.
SAP Note 2584094 (PL02)

Todas
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Atualização FP2008

Característica

Descrição

Localização

Vinculando UDF em UDT à Objetos
de Sistema e UDO

Um UDF em um formulário do sistema pode ser vinculado a um
formulário do sistema, tabela definida pelo usuário (UDT) ou um objeto
definido pelo usuário (UDO).
Nota SAP 2949633 (FP2008)

Todas

Service Layer / DI API:
Mais Propriedades Expostas no
Objeto SalesPersons para o Cadastro
de Vendedores

As seguintes propriedades do objeto SalesPersons (tabela do banco de
dados OSLP) estão disponíveis na DI API e na Service Layer:
- Telefone
- Celular
- Fax
- E-mail
Nota SAP 2932743 (FP2008)

Todas

SAP Business One Studio Suite
suporta o Microsoft Visual Studio
2017 e 2019

SAP Business One Studio Suite é compatível com Microsoft Visual Studio Todas
2017 e 2019
Nota SAP 2936980 (FP2008)
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Atualização FP2011

Característica

Descrição

Localização

Aprimoramentos de Certificados de
Segurança para Extensões Leves

É necessário um certificado confiável para add-ons em execução no
landscape. O mecanismo de segurança de add-on verificará os add-ons
registrados.
Nota SAP 2979022 (FP2011)

Todas

Service Layer:

Na Service Layer, GetAddressFormat e GetFullAddress estão expostos
como o novo AddressService.
Nota SAP 2990130 (FP2011)

Todas

GetAddressFormat e GetFullAddress
Expostos

Suporte à Consultas SQL

A Service Layer no Microsoft SQL Server e SAP HANA oferece suporte a Todas
Consultas SQL para aprimorar a capacidade de consulta da Service Layer
e reduz o esforço manual para implantar views.
Nota SAP 2970896 (FP2011)

Service Layer:

Extensão JavaScript trabalha com oData Versão 4.0 na Service Layer.
Nota SAP 2959007 (FP2011)

Todas

Objetos de datas de feriados são expostos por meio da Service Layer e
DI API.
Nota SAP 2970998 (FP2011)

Todas

Service Layer:

Extensão JavaScript Trabalha com
oData Versão 4.0
Service Layer / DI API:
Datas de Feriados Expostas
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Atualização FP2011

Característica

Descrição

Localização

DI API:
Inserir Linhas em qualquer Lugar na
Ordem de Produção

Insira linhas em qualquer lugar dentro da grade de Ordem de Produção
via DI API.
Nota SAP 2985713 (FP2011)

Todas

DI API:
Função de Verificação de Licença
Exposta

SBObob.GetLicenseStatus é exposto na DI API para descobrir se um
usuário possui uma licença para acessar um formulário.
Nota SAP 2970960 (FP2011)

Todas
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Atualização FP2102

Característica

Descrição

Localização

Definir Layouts Padrões para
Documentos/Relatórios e Sequências
de Impressão no Gerenciador de
Relatório e Layout

O gerenciador de relatório e layout foi aprimorado para definir os
seguintes padrões diretamente no gerenciador de relatório e layout:
- Definir layouts padrão para cada tipo de documento/relatório
- Definir layouts padrão para sequências de impressão
- Definir um layout do sistema como inativo
Nota SAP 3024856 (FP2102)

Todas

Serviço de Extração de Informações
de Documentos

Extração de informações de documentos é um serviço (API) da SAP que
lê e extrai automaticamente informações de arquivos de documentos
digitais e documentos digitalizados.
Nota SAP 3021904 (FP2102)

Todas

Service Layer e DI API:
Suporte ao UserSign de Documentos

A propriedade UserSign está disponível para identificar documentos com
base no usuário que os criou. Isso permite filtrar e pesquisar documentos
com base no autor.
Nota SAP 3003222 (FP2102)

Todas

Service Layer:
Consulta Oferece Suporte a Tabelas
Definidas pelo Usuário (UDTs)

As Consultas SQL da Service Layer oferecem suporte a tabelas definidas
pelo usuário (UDTs).
Nota SAP 3009505 (FP2102)

Todas
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Atualização FP2102

Característica

Descrição

Link de Campos Definidos pelo
Usuário para Vendedores (OSLP)

Ao criar campos definidos pelo usuário (UDFs), a função Vinculado a
Todas
Entidades pode ser usada para vincular a UDF aos vendedores (tabela do
BD: OSLP).
Nota SAP 3003178 (FP2102)

Recuperar o Usuário Atual Registrado Na instrução SQL de uma consulta de usuário do SAP Business One, um
novo parâmetro $[USER] está disponível, que lê a ID do usuário
na Consulta do Usuário
atualmente conectado. Este parâmetro pode ser usado para rastrear o
usuário atual.
Nota SAP 3009652 (FP2102)
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Localização

Todas
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Obrigado.
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