Bem-vindo ao tópico Múltiplas filiais.
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Ao final deste tópico, você estará apto a:
Explicar as opções disponibilizadas com o recurso Múltiplas filiais.
Definir as configurações necessárias para trabalhar com várias filiais.
Criar transações para uma filial específica.
Executar um relatório para uma filial selecionada.

• Com o recurso Múltiplas filiais, você pode trabalhar com todas as filiais
de uma empresa em um banco de dados só.
• As filiais podem compartilhar cadastros, como usuários e parceiros de
negócios.
• De acordo com o processo de trabalho na empresa, é possível atribuir
cadastros, como depósitos e parceiros de negócios, a filiais específicas.
Por exemplo, se um fornecedor provê equipamentos apenas à filial
principal, você pode atribui-lo à filial principal e não, às demais.
• Você pode trabalhar com várias filias da empresa e acessar dados
autorizados em um banco de dados só.
• Utilizando a configuração de filiais, é possível atribuir transações a uma
filial específica automaticamente.
• Posteriormente, você pode executar relatórios financeiros e contábeis
por filial.
• Resumindo, você pode compartilhar informações entre filiais para evitar
dados duplicados ao administrar e monitorar unidades empresariais
diferentes.
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• Há uma solução chamada Solução de integração interempresarial para
SAP Business One. Aqui, temos uma comparação entre a solução
interempresarial e o recurso Múltiplas filiais.
A solução interempresarial permite que você:
Administre transações entre empresas parceiras que executam
instalações diferentes do SAP Business One.
Trabalhe com unidades gerenciais, moedas e planos de conta
distintos.

•
•
•
•

Administre diversas configurações de autorização e atribua licenças a
usuários e unidades empresariais.
O recurso Múltiplas filiais é adequado para cenários empresariais
simples de unidades de venda que utilizam apenas um banco de dados
para toda a empresa.
Ele permite a alocação automática de transações a uma filial utilizando
os padrões do usuário.
Posteriormente, o usuário pode executar relatórios financeiros e
contábeis por filial.
Consulte o anexo da apresentação para saber mais sobre as diferenças
entre a Solução de integração interempresarial para SAP Business One
e o recurso Múltiplas filiais.
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• Vejamos um exemplo empresarial:
• A OEC Computers opera sua filial principal no centro da cidade.
• Além da filial principal, ela tem mais duas lojas em bairros
residenciais.
• Essas lojas vendem uma pequena variedade de itens, composta em
sua maioria por produtos comuns que os clientes gostam de comprar
localmente.
• Todas as filiais funcionam no mesmo banco de dados, que está
instalado no servidor da filial principal.
• Com o recurso Múltiplas filiais, a OEC Computers só precisa atualizar
um banco de dados, que é válido para todas as lojas. Embora os
dados estejam centralizados em um banco de dados só, é possível
administrar e reportar os dados de cada loja separadamente.

• Agora, vamos analisar o processo de trabalho com múltiplas filiais:
• Primeiro, você precisa ativar o recurso Múltiplas filiais.
• Em seguida, você deve definir uma filial para cada unidade
empresarial.
• Depois disso, atribua o cadastro relevante às filiais correspondentes
de acordo com o processo de trabalho na empresa.
• Durante o trabalho diário, são criados documentos para uma filial
específica utilizando os cadastros atribuídos a ela.
• Você pode utilizar filiais como critérios de seleção para a geração de
vários relatórios.
• Nos próximos slides, veremos todas as etapas desse processo.
• Note que, atualmente, a funcionalidade de pagamento centralizado só
está disponível para o Brasil.
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• Antes de ativar a opção Múltiplas filiais, certifique-se de que a empresa
administra o estoque por depósito.
• Em seguida, atribua os depósitos às filiais relevantes.
• Para isso:
• Na janela Configurações do documento, na ficha Geral, marque o campo de
seleção Administrar estoque por depósito.
• Além disso, na janela Detalhes da empresa, na ficha Inicialização básica, de
acordo com sua necessidade comercial, realize um destes procedimentos:
•
•

Marque os campos de seleção Utilizar estoque permanente e Administrar custo de item
por depósito. Ou
Desmarque o campo de seleção Utilizar estoque permanente.
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• Para ativar a opção Múltiplas filiais, siga o caminho de menu mostrado
no slide. Em seguida, marque a opção de ativação de múltiplas filiais.
• Quando você ativo o recurso Múltiplas filiais, é criada uma filial principal
padrão. O sistema lhe perguntará se você deseja copiar as informações
existentes da empresa para a filial principal padrão que será criada após
a ativação de múltiplas filiais:
• O resultado de ambas as escolhas é o mesmo, exceto pelas
informações de endereço.
• Se você escolher Sim, o nome e o endereço da empresa, assim como
as transações existentes, serão atribuídos à filial principal padrão.
• Se você escolher Não, apenas o nome da empresa e as transações
existentes serão atribuídos à filial principal padrão.
• Uma filial principal padrão será criada, conforme escolhido, com os
seguinte dados atribuídos a ela:
• Transações existentes, em aberto ou encerradas.
• Cadastros de parceiros de negócios e depósitos.
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• Se houver alguma transação existente, a janela Número de registro da filial
será exibida. Insira um número de registro exclusivo fornecido pelo governo
para a filial ou um número interno de identificação da filial.
• Note que o número de registro da filial principal padrão não pode ser
modificado após a ativação de múltiplas filiais, porque há transações com essa
filial. Portanto, certifique-se de inserir o número de registro correto nesta etapa.

9

• Na janela Filial – Configuração, defina uma filial para cada unidade
empresarial.
• Os seguintes campos são obrigatórios: Nome da filial, ID do depósito padrão,
ID do depósito de recurso padrão e País.
• Note que a especificação de um depósito padrão não significa que o sistema o
atribuirá automaticamente à filial. Você precisa ir para a janela Depósito –
Configuração correspondente e atribuir a filial ao depósito padrão.
Abordaremos essa definição posteriormente no curso.
• Note também que o depósito padrão para recursos é utilizado nas ordens de
produção quando não há um depósito padrão definido no nível de recurso ou
usuário.
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• Independentemente do recurso Múltiplas filiais, o SAP Business One
permite que você defina filiais para usuários e cadastros de colaborador.
Para isso, o sistema sempre cria uma filial padrão com o valor Principal.
• Quando você ativa o recurso Múltiplas filiais, o sistema consolida as filiais
existentes na nova tabela e as define como Desativadas.
• No exemplo mostrado, apenas a filial Principal foi incluída no sistema antes de
ativarmos a opção Múltiplas filiais.
• Não confunda a nova filial principal padrão que você criou ao ativar o recurso
de filiais com a filial existente do sistema chamada Principal. A filial principal
padrão utiliza o nome da empresa e está ativada, já a filial existente do sistema
está desativada.
• Você pode continuar a utilizar as filiais antigas desmarcando o campo de
seleção Desativadas e adicionando as informações que estão em falta.
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• Os cadastros de cliente e fornecedor precisam ser configurados para cada filial
a fim de representar a filial no caso de uma transação entre filiais.
• Defina esses cadastros como o cliente e o fornecedor padrão a serem
utilizados em pagamentos centralizados como contas intermediárias. Note que,
atualmente, a funcionalidade de pagamento centralizado só está disponível
para o Brasil.
• Para as outras transações entre filiais, recomenda-se utilizar o cliente e o
fornecedor padrão, mas eles não são padronizados automaticamente como
parceiros de negócios para documentos comerciais.
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• Por exemplo, se a filial principal da OEC Computers é o maior fornecedor da
filial Bay Plaza, você pode configurar a filial principal como uma conta de
fornecedor e a filial Bay Plaza como uma conta de cliente.

• Posteriormente, quando a filial Bay Plaza precisar de estoque da filial
principal, a filial principal será utilizada para criar uma Entrega ou uma
Nota fiscal de saída com o ID de cliente da filial Bay Plaza, e a filial Bay
Plaza será utilizada para criar um Recebimento de mercadorias com o
ID de fornecedor da filial principal.
• Para obter detalhes sobre os outros campos da janela Filial – Configuração e
campos específicos de país, consulte a Ajuda online.
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• Em seguida, atribua o cadastro relevante às filiais correspondentes de
acordo com o processo de trabalho na empresa:
• Você pode atribuir usuários e parceiros de negócios a mais de uma filial.
• Depósitos e colaboradores só podem ser atribuídos a uma filial.
• Atribua contas do Razão e séries de numeração a uma filial específica
ou defina-as como disponíveis para todas as filiais.
• Para atribuir os diferentes cadastros às filiais, você precisa ter a
autorização adequada ao cadastro correspondente. Além disso, você
precisa estar atribuído à filial à qual deseja atribuir o cadastro.
• Nos próximos slides, vamos analisar as opções de atribuição de
cadastro.

14

• Cada usuário precisa estar atribuído a, pelo menos, uma filial para poder
criar documentos. Se você não estiver atribuído a nenhuma filial, terá
acesso aos documentos existentes como somente leitura.
• Na janela Usuários – Configuração, procure o usuário que você precisa
atribuir a uma filial.
• Clique no botão do campo Atribuição de filial.
• Na janela Atribuição de filial, na coluna Atribuída, selecione as filiais
necessárias.
• Como resultado, você só pode criar documentos para as filiais às quais
está atribuído. Note que, se você criar documentos com base em outros
documentos, também precisará estar atribuído às filiais às quais os
documentos base pertencem.
• Ao criar documentos, você só pode utilizar cadastros que têm as
mesmas filiais que você.
• Caso você esteja atribuído a mais de uma filial, recomenda-se definir
uma filial como padrão.
• Na janela Padrões do usuário, na ficha Padrões, selecione uma filial.
• Em seguida, atribua os padrões adequados ao usuário selecionado.
• Agora, sempre que você efetuar logon no banco de dados, a filial padrão
se tornará automaticamente a filial ativa.
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• Cada parceiro de negócios deve ser atribuído a, pelo menos, uma filial.
• Por padrão, os parceiros de negócios são atribuídos automaticamente a
todas as filiais ativas, independentemente de se foram criados antes ou
depois das filiais.
• Na janela Cadastro de parceiros de negócios, procure o parceiro de
negócios que você precisa atribuir a uma filial.
• Na ficha Geral, clique no botão do campo Atribuição de filial.
• Na janela Atribuição de filial, na coluna Atribuída, selecione as filiais
necessárias.
• Como resultado, você só pode adicionar uma transação para uma filial
quando o parceiro de negócios selecionado está atribuído a essa filial.
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• Cada depósito só pode ser atribuído a uma filial.
• Por padrão, os depósitos que já existiam antes de você ativar o recurso
Múltiplas filiais são atribuídos automaticamente à filial principal.
• Na janela Depósitos – Configuração, procure os depósitos que você
deseja atribuir a uma filial.
• Na ficha Geral, na lista de opções Filial, selecione uma filial.
• Como resultado, esta filial está sendo utilizada nas transações nas quais
o depósito está selecionado.
• Por exemplo, sempre que o código de depósito 01 é exibido por padrão
ou selecionado em uma linha de documento, a filial Principal da OEC
Computers é selecionada para essa linha. Se você escolher um
depósito diferente, a filial relacionada será selecionada para essa linha.
• Note que você não pode atribuir um depósito a outra filial quando ele
está sendo utilizado em um documento em aberto.
• Além disso, a filial pode administrar o estoque quando há, pelo menos,
um depósito associado a ela.
• A filial pode ter mais de um depósito atribuído a ela, porque você definiu
um ID de depósito padrão para cada filial na janela Filial – Configuração.
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• Cada colaborador só pode ser atribuído a uma filial.
• Na janela Cadastro de colaboradores, para cada colaborador, selecione
uma filial na lista de opções.
• Como resultado, os colaboradores só podem executar uma contagem de
estoque quando estão atribuídos à filial relevante.
• Para as outras transações, não há validação na atribuição de cadastro
de colaboradores. Ele pode ser utilizado para fins de informação.
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• Caso sua empresa exija um conjunto de contas diferente para cada filial,
você pode atribuir filiais a contas.
• Na janela Detalhes da conta do Razão, na lista de opções Filial,
selecione uma filial.
• Você pode definir uma filial ou modificar a atribuição de filial de uma
conta do Razão se:
• Não há lançamentos na conta do Razão. Ou
• A conta do Razão está atribuída a uma filial, mas não foram feitos
lançamentos na conta após a atribuição.
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• Note que raramente é preciso atribuir contas do Razão a filiais.
• Considere o fato de que os documentos são criados para a filial
selecionada no cabeçalho do documento.
• Para garantir que os lançamentos contábeis automáticos serão
registrados na filial selecionada, o sistema confirma se:
• As contas selecionadas no documento não foram atribuídas a
nenhuma filial, sendo, portanto, atribuídas à filial especificada no
cabeçalho do documento.
• Ou, as contas estão atribuídas à mesma filial especificada no
cabeçalho de documento.
• Lembre-se dessas confirmações ao atribuir contas do Razão a filiais.
• Lembre-se também de que a utilização de contas do Razão específicas
de filiais pode exigir uma personalização mais complexa, incluindo
regras avançadas de determinação de conta do Razão.
• Veremos como criar documentos de marketing para filiais nos próximos
slides.
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• Dependendo das necessidades da empresa, é possível atribuir séries de
numeração a cada filial e tipo de documento.
• Na lista de opções Filial de uma série de numeração, selecione uma
filial.
• Como resultado, você só pode adicionar transações para uma filial
quando a série de numeração selecionada está atribuída a essa filial ou
disponível para todas as filiais.
• Note que raramente é preciso atribuir séries de

numeração a filiais.
• Se você decidir atribuir uma série de numeração a uma filial, todas as
outras séries de numeração também precisarão ser atribuídas a filiais.
Se você não atribuir as séries de numeração a filiais, elas estarão
disponíveis para todas as filiais.
• Note também que as empresas que utilizam número de página podem
definir séries de numeração de página para cada série de numeração de
documento. Essas séries de numeração de página são atribuídas à filial
à qual a série de numeração de documento foi atribuída.
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• Depois de atribuir cadastros às filiais relevantes, você pode começar a
executar processos de negócios entre as filiais.
• São criados documentos para uma filial específica com os cadastros
atribuídos a ela.
• A usuária Jean Smith, no nosso exemplo, pode criar documentos de
marketing para as filiais às quais está atribuída, utilizando os cadastros
atribuídos a essas filiais.
• Vamos analisar esse processo:
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• Quando o usuário efetua logon no banco de dados do SAP Business
One, a filial padrão definida nos padrões do usuário torna-se a filial ativa.
No nosso exemplo, quando Jean, a gerente de vendas da OEC
Computers, efetua logon no banco de dados da empresa, a filial padrão
dela, ou seja, a filial principal torna-se ativa.
• Ela pode modificar a filial padrão e trabalhar com outra filial, se
necessário.
• Durante a criação de documentos para filiais, o sistema verifica se as
transações foram adicionadas na filial selecionada. Para isso, ele
confirma se os cadastros envolvidos estão atribuídos à mesma filial.
• Note que, para trabalhar com várias filiais, o usuário precisa ter a
autorização correta. O perfil de autorização é definido na janela
Autorização geral.

23

• Quando o usuário abre um formulário de documento (no nosso exemplo,
uma nota fiscal de saída), a filial ativa do logon atual é selecionada
automaticamente no cabeçalho do documento.
• Se o usuário está atribuído a mais de uma filial, ele pode selecionar
outra filial para o documento.
• Para adicionar mais de um documento para outra filial, recomenda-se
modificar a filial padrão para o logon atual.
• Escolha o menu Janela, depois, a opção Selecionar filial padrão. Ou,
clique no ícone Seleção de filial padrão na barra de ferramentas.
• Note que só será possível modificar a filial selecionada na base do
documento de destino se nenhum lançamento contábil tiver sido criado
pelo documento base.
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• O cadastro de parceiros de negócios e a série no documento precisam
estar atribuídos à filial selecionada.
• Lembre-se de que, por padrão, os parceiros de negócios são atribuídos
automaticamente a todas as filiais ativas, independentemente de se
foram criados antes ou depois das filiais.
• Além disso, se você não atribuir as séries de numeração a filiais, elas
estarão disponíveis para todas as filiais.
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• Você só pode adicionar um documento se o depósito e as contas nas
linhas estão atribuídos à filial selecionada no cabeçalho do documento.
• Portanto, se você escolher uma conta do Razão ou um depósito
diferente, ele precisará ser atribuído à filial definida no cabeçalho do
documento.
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• Você pode ver que o lançamento contábil automático criado pela nota
fiscal de saída está atribuído à filial especificada no documento.
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• Só são permitidas transferências de estoque e ordens de produção
dentro da mesma filial. Ou seja, os depósitos de envio e recebimento
são atribuídos à mesma filial.
• Os depósitos podem diferir de uma linha para a outra, como no exemplo
mostrado, desde que todos eles estejam atribuídos à filial exibida na
área do cabeçalho.
• Para transferir o estoque entre depósitos atribuídos a filiais diferentes,
você precisa emitir uma Entrega para a filial de envio e um Recebimento
de mercadorias para a filial de recebimento.
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• Nos lançamentos contábeis manuais e pré-lançamentos contábeis, a
filial selecionada no cabeçalho é padronizada em todas as linhas.
• Você pode fazer um lançamento contábil em mais de uma filial, desde
que ele seja compensado por filial.
• Note que, quando você seleciona uma filial diferente em uma linha, ela é
padronizada para a linha seguinte.
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• Você pode utilizar filiais como critérios de seleção básicos para relatórios de
contas a receber e a pagar vencidas.

• Você pode utilizar filiais como outros critérios de seleção para os seguintes
relatórios:
•
•
•
•
•
•

Razão
Diário
Balanços
Balancete
Demonstrações de resultados
Comparação de balancetes e demonstrações de resultados

30

• Para utilizar filiais como critérios de seleção para a geração de relatórios, abra
a janela Critérios de seleção de relatório ou Outros critérios de seleção e clique
no botão do campo Filial.
• Na janela Lista de filiais, selecione as filiais necessárias.
• Em seguida, defina outros critérios de seleção e gere o relatório para as filiais
selecionadas.
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Com o recurso Múltiplas filiais, você pode trabalhar com todas as filiais
de uma empresa em um banco de dados só.
As filiais podem compartilhar cadastros, como usuários e parceiros de
negócios, mas você também pode atribuir um cadastro a uma filial
específica.
Para trabalhar com várias filiais, o usuário precisa ter a autorização
correta. Essa autorização é definida na janela Autorização geral.
Quando você ativa o recurso Múltiplas filiais, é criada uma filial principal
padrão com todos os parceiros de negócios, os depósitos e as
transações existentes. Cabe a você definir as outras filiais.
Durante a criação de documentos para filiais, o sistema verifica se as
transações foram adicionadas na filial selecionada.
Para isso, ele confirma se os cadastros envolvidos estão atribuídos à
mesma filial.
Só são permitidas transferências de estoque e ordens de produção
dentro da mesma filial. Para movimentar mercadorias entre filiais, utilize
documentos de entrega e recebimento de mercadorias.
Você pode fazer um lançamento contábil em mais de uma filial, desde
que ele seja compensado por filial.

Você também pode utilizar filiais como critérios de seleção para a
geração de relatórios.
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Para obter mais informações sobre os tópicos abordados nesta lição, consulte a
Ajuda online 9.1.

Obrigado pela atenção!
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• Foram adicionadas duas colunas novas à janela Detalhes do extrato
bancário para dar suporte ao processo de múltiplas filiais: Filial e Filial
para pagamento.
• Lembre-se de que, no SAP Business One, temos o processo de
reconciliação externa. Esse processo de correspondência também é
conhecido como reconciliação bancária. Nele, você compara uma conta
com informações externas. Uma das opções para realizar a
reconciliação externa no SAP Business One é o Processamento do
extrato bancário. Para obter mais informações sobre a opção
Processamento do extrato bancário, consulte o treinamento extra do
SAP Business One (na unidade Finanças).
• A coluna Filial apresenta a filial atribuída às transações existentes. Essas
transações são propostas para serem vinculadas à linha do extrato
bancário.
• O pagamento a ser criado para a linha do extrato bancário será atribuído
à mesma filial atribuída às linhas selecionadas para correspondência.
Todas as linhas selecionadas precisam pertencer à mesma filial.
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• A coluna Filial para pagamento é utilizada quando o pagamento não
pode ser associado a uma transação existente. Nesse caso, o usuário
precisa selecionar a filial a ser atribuída ao pagamento criado por essa
linha.
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