Ferramentas de configuração:

Exercícios

Unidade: Ferramentas de implementação
Tópico: Solution Packager
Neste exercício, você usará o Solution Packager para criar um
pacote de banco de dados de empresa e add-on opcional em
arquivo, e com base nele criar uma nova empresa.
Importante! Você precisa de senha e usuário de banco de dados
do servidor.
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Verificar add-ons (opcionais) instalados
Esta etapa é opcional, mas se tiver um add-on instalado no seu sistema, você verá como
o Solution Packager cria um pacote de add-on para distribuição.
Se não tiver um add-on instalado no sistema, você pode instalar um dos add-ons da
SAP desta maneira:
Observação: você precisa acessar os arquivos de instalação do SAP Business One.
Selecione Administração

Add-ons

Administração de add-on.

Selecione um add-on da SAP da lista disponível e o botão Registrar add-on.
Na janela Registro de add-on, selecione Procurar para localizar o arquivo AddOn
Registration Data (*.ard).
Selecione Abrir.
Selecione Instalar como parte do registro.
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Criar um arquivo de pacote
Você pode iniciar o Solution Packager do cliente do SAP Business One ou como
aplicação independente:
Iniciar

Caminho

Do cliente do SAP
Business One

No Menu principal, selecione Administração
Inicialização do sistema
Centro de
implementação
Tarefas de implementação
Embalar uma solução pré-configurada usando o
Solution Packager.
Observação: se o Solution Packager não abrir,
verifique as configurações do caminho. Selecione
Administração
Inicialização do sistema
Centro de implementação
Configurações do
caminho.

Como aplicação
independente

Selecione Iniciar
Todos os programas
SAP
SAP Business One Solution Packager.
Observação: o caminho pode ser diferente no seu
sistema.

Insira informações do pacote. Os três primeiros campos são obrigatórios:
Campo

Informações

Nome da solução

Descrição resumida do pacote

Setor industrial

Selecione um setor da lista suspensa, ou Outros.

Específico do setor

Para este exercício, desmarque o campo de
seleção

Versão da solução

Especifique a versão

Insira o nome e as informações de contato do fornecedor da solução.
Insira as credenciais para efetuar o logon no banco de dados.
Selecione uma empresa do SAP Business One para criar o pacote.
Observação: não pode haver nenhuma outra pessoa conectada à empresa escolhida.
Nas etapas seguintes o assistente exibirá os seguintes objetos da empresa de origem.
Você pode selecionar os objetos para incluir no pacote:
Objetos externos adicionados por fornecedor de soluções de software, como
procedimentos, funções e scripts SQL personalizados armazenados.
Objetos definidos pelo usuário
Tabelas definidas pelo usuário
Campos definidos pelo usuário
Alertas
Valores definidos pelo usuário
Consultas
Dados de grupo de itens selecionado
Usuários
Cockpits e painéis
Relatórios e layouts de impressão
Modelos de projeto
Add-ons
Bancos de dados externos adicionados por um fornecedor de soluções de
software.
Se o sistema não encontrar nenhum objeto, as opções selecionadas ficarão
acinzentadas.
Selecione uma pasta para armazenar o arquivo .pak, e Pacote.
Selecione Finalizar.
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Criar nova empresa do arquivo de pacote
No Menu principal, selecione Administração

Selecionar a empresa.

Selecione o botão Novo e Novo do pacote na lista suspensa.
Insira a senha de usuário do site.
Selecione o arquivo de pacote.
Verifique as informações da solução.
Insira um nome para a nova empresa.
Você pode selecionar um modelo de plano de contas ou usar um Predefinido do pacote.
Verifique os períodos contábeis e os subperíodos.
Serão criadas tabelas para a nova empresa. Esta etapa pode levar alguns minutos.
Observação: se o sistema não puder criar uma tabela, uma mensagem será registrada
na área Mensagens do sistema da nova empresa.
Selecione Finalizar para sair do assistente.
Insira uma nova senha para o usuário do gerenciador.
Assine e aceite a EULA.
Agora você pode ajustar a configuração da nova empresa.

