Neste tópico, você aprenderá a criar facilmente um banco de dados para uma
nova empresa e a definir configurações comuns de uma empresa no SAP
Business One, em apenas uma etapa usando um assistente guiado.
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Ao final deste tópico, você estará apto a criar uma empresa no SAP Business
One e a definir configurações comuns, seguindo um assistente fácil de usar.
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Vamos examinar um exemplo de negócios.
Este é seu primeiro projeto de implementação e você quer definir as
configurações necessárias na ordem certa. Devido às dependências existentes
entre os dados, existe uma ordem recomendada para a inicialização de uma nova
empresa. Isso deve ser feito antes da importação do cadastro. Além disso, certas
configurações de inicialização não podem ser alteradas depois que as transações
forem lançadas.
Solução: É fácil criar uma empresa e definir as configurações comuns, usando
uma metodologia passo a passo disponibilizada pelo Assistente de configuração
rápida.
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Centro de implementação é o local central das ferramentas de implementação e
configuração da SAP.
Assistente de configuração rápida é uma das ferramentas disponíveis no Centro
de implementação. As ferramentas estão no menu Tarefas de implementação.
Para executar qualquer uma das ferramentas, é necessária autorização geral em
Administração >Inicialização do sistema> Tarefas de implementação > Tarefas de
implementação.
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Para usar o SAP Business One em uma empresa, você precisa prepará-lo,
definindo várias configurações, como contabilidade, estoque, parceiros de
negócios, usuários, vendas e compras. Devido às dependências entre os dados,
existe uma ordem recomendada para inicialização do sistema e configuração de
uma nova empresa.
As telas individuais de configuração estão nos menus em Administração >
Inicialização do sistema e Administração > Configuração.
Para parceiros iniciantes, geralmente é mais fácil usar o Assistente de
configuração rápida, que agrupa as telas necessárias de maneira fácil de usar.
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Para criar uma empresa e configurá-la em uma etapa, selecione a opção Novo
com assistente na tela Selecionar a empresa. Você precisa digitar a senha de
usuário do site para criar uma empresa.
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Você também pode usar o assistente para configurar uma empresa já existente.
Abra a tela Tarefas de implementação no Centro de implementação. Selecione
Definir configurações da empresa na tela Tarefas de implementação.
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Quando você cria uma nova empresa usando o Assistente de configuração
rápida, primeiro entra na tela padrão de criação de empresa e insere o nome da
empresa e o banco de dados.
Se houver uma licença instalada, a nova empresa deve ser para a mesma
localização. Se for uma nova instalação do SAP Business One, selecione o
campo Versão de teste. Após vencido o período de 31 dias, você pode instalar a
chave de licença e aplicá-la à empresa de avaliação.
Se quiser, você pode copiar campos, tabelas e objetos definidos pelo usuário da
empresa existente para a nova. Esse recurso é útil se você precisar criar uma
empresa adicional para o negócio do cliente.
Quando você seleciona as definições de localização, ativa as tabelas e
funcionalidades locais para a nova empresa. Você não pode modificar a
localização depois que a empresa for criada.
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O SAP Business One é fornecido com modelos de plano de contas para a localização
selecionada. Se você selecionar "modelo", um plano de contas padrão será criado
automaticamente com base na localização; e poderá editar à vontade as contas. Ou, se
quiser, pode selecionar a opção "definido pelo usuário". Um plano de contas definido
pelo usuário contém apenas os níveis principais, portanto, você pode adicionar mais
contas manualmente. Observação: você não pode modificar a opção do plano de contas
depois que lançar transações na nova empresa.
Você pode selecionar o idioma básico exibido na interface de usuário. Ele pode ser
modificado a qualquer momento e definido para cada usuário.
Por último, você define os períodos contábeis. No mínimo, você deve definir os períodos
contábeis iniciais para o primeiro exercício. Você pode definir períodos contábeis para
exercícios subsequentes depois de criada a empresa. Observação: se você pretende
importar ou lançar transações do exercício anterior, primeiro defina os períodos
contábeis do exercício anterior e, depois, do exercício corrente. Depois de definidos os
períodos contábeis do exercício corrente, você não pode adicionar períodos de um
exercício anterior.
Quando você cria uma nova empresa, o "gerente" do usuário é criado por padrão. Insira
uma senha para esse usuário e utilize essas credenciais para efetuar o primeiro logon na
empresa. Você também precisa assinar eletronicamente o EULA (End-User License
Agreement).
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Depois de criar a nova empresa usando o assistente, você passará pelas etapas
do processo de configuração, definindo estas configurações da empresa:
•Detalhes da empresa
•Contabilidade
•Banco
•Parceiros de negócios
•Inventário (Estoque)
•Vendas e compras
•Usuários.
Em vez de ter que selecionar cada item no menu Administração, o assistente
agrupa as telas de configuração relacionadas automaticamente em uma etapa.
Com o assistente, você configura a empresa na sequência correta e é alertado de
qualquer configuração que não poderá ser alterada depois de lançadas as
transações.
Observação: o Assistente de configuração rápida abrange as configurações mais
comuns para uma nova empresa. Mas, se precisar, você pode acessar os menus
Administração para completar as configurações de um cliente.
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Usando o assistente, em uma etapa você configura os detalhes da empresa. As
informações aqui contidas equivalem basicamente às contidas no menu
Administração > Inicialização do sistema > Detalhes da empresa – ficha Geral.
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Na etapa de contabilidade do assistente, você configura a contabilidade geral e o
estoque permanente.
São várias as telas de configuração contábil.
A inicialização básica de contabilidade abrange a moeda corrente, moeda do
sistema, moeda padrão e taxa de câmbio para conversão de moeda. O menu de
configuração equivalente é Administração > Inicialização do sistema > Detalhes
da empresa – ficha Inicialização básica.
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Na tela seguinte de configuração contábil, você pode selecionar um modelo
diferente de plano de contas. Você não pode modificar o modelo depois de
efetuar lançamentos.
Nesta etapa, você pode ativar a funcionalidade de determinação avançada de
contas contábeis. Também pode ativar o uso de contas segmentadas, se
disponíveis na localização.
O menu de configuração equivalente é Administração > Inicialização do sistema >
Detalhes da empresa – ficha Inicialização básica.
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Na etapa de configuração contábil, você também pode:
•Adicionar contas ao plano de contas. O menu de configuração equivalente é
Finanças > Plano de contas.
•Selecionar contas para determinação de contas contábeis. Se o plano de contas
foi selecionado como "definido pelo usuário", selecione as contas padrão. O menu
equivalente é Administração > Configuração > Finanças > Determinação de conta
contábil. Se a determinação avançada de contas contábeis foi ativada, você pode
definir as regras nesta tela. Antes de lançar qualquer transação, sempre revise
com o contador do cliente as contas padrão.
•Definir períodos contábeis adicionais, além do período inicial definido
anteriormente. O menu equivalente é Administração > Inicialização do sistema >
Períodos contábeis.
•Definir informações fiscais. O menu equivalente é Administração > Configuração
> Finanças > Imposto.
•Permitir o uso de ativos fixos e outra funcionalidade, dependendo da localização.
Se você permitiu o uso de ativos fixos, poderá definir tipos e áreas de
depreciação e classes de ativo.
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Na tela de configuração contábil, você pode ativar e definir informações de
estoque permanente, como método de avaliação padrão. A tela de configuração
equivalente é Administração > Inicialização do sistema > Detalhes da empresa –
ficha Inicialização básica.
Nesta tela você também pode definir depósitos e indicar o depósito padrão.
A opção Definir contas contábeis por é apenas o nível contábil padrão para novos
itens: depósito, grupo de itens ou nível de item, que podem ser sobregravados
nos dados do cadastro do item. A determinação de conta contábil para
lançamento de estoque será baseada no nível especificado nos dados do
cadastro do item.
Nesta tela, você pode selecionar a opção para gerenciar os níveis de estoque por
depósito.
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Na etapa de configuração de bancos do assistente, você insere detalhes dos
bancos da empresa e do parceiro de negócios. O menu de configuração
equivalente é Administração > Configuração > Banco.
Na tabela Bancos constam os códigos de país e dos bancos com os quais a
empresa trabalha.
Na tabela Bancos da empresa constam informações de banco e agência para os
códigos de banco definidos na tabela Bancos.
Você pode selecionar uma conta bancária padrão para pagamentos.
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Na etapa de configuração de parceiros de negócios, você define as condições e
as formas de pagamento padrão, as condições de advertência e os grupos de
parceiros de negócios. Os menus de configuração equivalentes são
Administração > Configurações gerais – ficha PN e Administração > Configuração
> Parceiros de negócios.
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Na etapa de configuração de estoque, você define:
•Unidades de medida e grupos de unidades de medida.
•Grupos de itens e ciclos do inventário. As telas de configuração equivalentes
estão no menu Administração > Configuração > Estoque.
•Novas listas de preços e preços de itens em uma lista de preços (para itens
existentes na nova empresa). O menu equivalente é Estoque > Listas de preços.
•Posições do estoque no depósito.
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Na etapa de configuração de vendas e compras, você define as configurações
comuns para documentos de vendas e compras:
•gerais e por definições de tipo de documento. Os menus de configuração
equivalentes são Administração > Inicialização do sistema > Configurações do
documento
•.Campos de seleção globais para Permitir mais de um tipo de documento por
série e Administrar despesas adicionais
•Como as casas decimais são exibidas nos documentos. O menu equivalente é
Administração > Inicialização do sistema > Configurações gerais - ficha Exibir.
•Série de numeração para cada tipo de documento. O menu de configuração
equivalente é Administração > Inicialização do sistema > Numeração de
documentos. Observação: a numeração de documentos é discutida em detalhes
em tópico relacionado.
Você pode definir o método de cálculo do lucro bruto nos documentos. Também
pode configurar alocações de despesas de importação para compras e níveis de
processo de vendas da empresa. Os menus equivalentes são Administração >
Configuração > Compras > Despesas de importação, e Administração >
Configuração > Oportunidades de vendas.
Você pode selecionar campos de documentos e usá-los como referência para
lançamentos contábeis. O menu equivalente é Administração > Configuração >
Geral > Links de campo de referência.
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Na etapa de configuração de usuários, você pode definir contas de usuário e
designar colaboradores como vendedores ou compradores. Os menus de
administração equivalentes são Administração > Configuração > Geral > Usuários
e Administração > Configuração > Geral > Vendedores/Compradores.
Você pode atribuir licenças de usuário a contas de usuário - equivalente ao menu
de administração Administração > Licença > Administração de licenças.
Pode conceder autorizações gerais a usuários - equivalente ao menu de
administração Administração > Inicialização do sistema > Autorizações.
Pode criar cadastro de empregados da empresa – equivalente ao menu Recursos
humanos > Cadastro de colaboradores O cadastro de colaboradores é necessário
para configurar autorizações de propriedade de dados.
Observação: contas de usuário, licenças e autorizações gerais serão detalhadas
em um tópico relacionado.
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Depois de concluído o assistente, será criado um relatório de configuração de
base. Você pode visualizar e imprimir o relatório.
Se você realizar modificações subsequentes na configuração usando o Assistente
de configuração rápida, um novo relatório será criado.
Você pode acessar e comparar os relatórios a qualquer momento no menu Centro
de implementação Sistema de administração > Inicialização do sistema > Centro
de implementação > Gerenciamento da configuração.
Se você modificar a configuração sem usar o assistente, o relatório de
configuração não será criado automaticamente; mas você poderá gravar a
configuração atual como relatório, na ficha Geral da tela Gerenciamento da
configuração.
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O Assistente de configuração rápida marca com um ponto de exclamação
vermelho (!) configurações e campos de seleção que não podem ser modificados
depois que a empresa lançar uma transação.
Planeje criteriosamente essas configurações com o cliente porque a maioria delas
não pode ser modificada depois que você lançar transações da empresa.
Configurações que ficam acinzentadas no assistente e não podem ser
modificadas depois de lançadas transações:
Modelo do plano de contas
Moedas corrente e do sistema
Campos de seleção que ficam acinzentadas e não podem ser modificadas:
Exibir saldo do crédito com sinal negativo
Utilizar contas de segmentação
Utilizar estoque permanente (Utilizar estoque contínuo)
Administrar custo de item por depósito
Utilizar sistema de lançamento de contas de compras
Permitir mais de um tipo de documento por série
Administrar despesas adicionais
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Em Configurações gerais, você configura as definições de um cliente. As configurações
abrangem vários parâmetros padrão e de inicialização de áreas diferentes. Selecione
Administração > Inicialização do sistema > Configurações gerais, e a ficha específica.
Algumas localizações podem ter fichas adicionais em Configurações gerais.
•PN – ative procedimentos de verificação e aprovação de crédito nesta ficha.
•Orçamento – ative o gerenciamento de orçamentos. Se você selecionar esta opção, as
funções relacionadas a orçamentos serão exibidas no módulo Finanças.
•Serviços – as ações especificadas nesta ficha serão executadas sempre que o usuário
efetuar o logon. Essas configurações são específicas ao usuário atual.
•Exibir – defina o idioma de exibição e o 'tema' para o usuário, além do formato de
exibição de datas, números e moedas. Algumas configurações são aplicadas por
empresa, por exemplo, formatos de hora e data, casas decimais e separador de
caractere.
•Fonte e segundo plano – defina o texto, o tamanho da fonte e o segundo plano para o
usuário atual nesta ficha.
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• Caminho – defina os caminhos da pasta padrão para armazenamento de imagens e
anexos. Defina também caminhos para as pastas de modelos do Microsoft Word e
Excel no servidor, que serão indicados quando o usuário exportar um documento para
o Word ou Excel. Essas configurações são aplicáveis a todos os usuários.
• Estoque – defina padrões de numeração em série ou em lotes, depósitos e
informações referentes a MRP. Essas configurações são atualizadas imediatamente,
por empresa, e para todos os usuários.
• Fluxo de caixa – defina configurações globais para atribuição de itens da linha do
fluxo de caixa para transações relevantes.
• Cockpit – ative o cockpit e a exibição de painéis no nível da empresa. O cockpit deve
ser ativado para cada usuário. O painel necessita de instalação do componente de
integração para SAP Business One.
• Contabilidade de custos – defina configurações relevantes à contabilidade de custos.
• Cálculo de preços – defina configurações referentes a itens de preço zero e listas de
preços inativas.

24

A janela Configurações do documento contém duas fichas: Geral e Por documento.
Além das configurações definidas no Assistente de configuração rápida, você também
pode aplicar configurações a um tipo específico de documento. Por exemplo:
Para pedidos de venda, você pode ativar verificações automáticas de quantidades
disponíveis de itens e, se necessário, oferecer produtos alternativos. Se você ativar
o campo de seleção "Permitir modificações para ordens existentes", não poderá
modificar essa configuração depois que os documentos forem lançados.
No caso de pedidos de compra, você pode dividir um pedido relacionado a mais de
um depósito.
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Estes são os principais pontos deste tópicos:
•Você pode criar e configurar uma nova empresa em uma etapa usando o
Assistente de configuração rápida. O assistente permite reduzir o tempo
necessário para configurar uma nova empresa e a organização do parceiro pode
adotar uma abordagem de configuração uniforme.
•Use o assistente para configurar definições comuns em vez de selecionar telas
individuais de configuração.
•O assistente o conduz pela ordem correta de configuração, agrupando
automaticamente as telas de configuração relacionadas. Ele o alerta sobre
configurações irreversíveis.
•Você também pode executar o Assistente de configuração rápida no Centro de
implementação para definir as configurações de uma empresa já existente.
•Depois de executado o assistente pela primeira vez, o sistema grava um relatório
básico de configuração. Sempre que você usar o assistente para realizar
modificações adicionais de configuração, um novo relatório será criado para
comparar as modificações usando a função Gerenciamento da configuração.
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Você concluiu o tópico sobre o Assistente de configuração rápida. Obrigado pela
participação.
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