Este tópico aborda a configuração necessária para numeração e impressão de
documentos.
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Ao concluir este tópico, você estará apto a:
•Descrever as opções disponíveis para numerar e imprimir documentos.
•Criar e atribuir séries de numeração a documentos e cadastros.
•Modificar nomes de menu no menu principal.
•Configurar layouts padrões de impressão para usuários e parceiros de negócios.
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A equipe de vendas na DG Industries está dividida em três áreas de mercado
distintas, cada uma com um conjunto diferente de clientes.
Os documentos de vendas produzidos por cada área devem ser numerados de
modo diferente a fim de poderem ser monitorados até cada área.
Além disso, os clientes de cada área recebem códigos diferentes.
Solução: Você pode definir múltiplas numerações de documentos e múltiplos
intervalos de numeração de cadastro de clientes e atribuí-los a usuários
específicos. .

3

Na primeira parte deste tópico, falaremos sobre numeração de documentos.
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Quando você cria uma empresa, o primeiro número de documento está
configurado para começar em 1 para cada tipo de documento, e existe uma série
padrão: a série Primária.
A função de numeração de documentos permite que você defina os números
reais alocados a cada tipo de documento.
Observe que o contador do cliente deve especificar os requisitos para a
numeração de documentos, pois as normas legais podem variar de acordo com a
localização.
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Para configurar o número de início para a série primária padrão, clique duas
vezes na linha do tipo do documento. Uma nova janela é aberta, permitindo que
você insira o primeiro número e, opcionalmente, o número final da série. O
sistema vai alocar automaticamente os números progressivamente a partir do
primeiro número e registrará o próximo número a ser alocado para cada tipo de
documento.
Se for necessária apenas uma série, você pode usar a série Primária padrão para
todos os usuários. Você pode definir um prefixo ou um sufixo para a série. O
prefixo ou sufixo só é relevante para impressão e não é acrescentado ao número
do documento.
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Quando uma conta de usuário é criada, o usuário não tem acesso à série de
numeração de documentos, nem mesmo à série padrão. Antes de os usuários
poderem criar documentos, eles precisam de autorização para as séries. Os
usuários recebem permissão para a série de numeração por meio do Grupo
correspondente selecionado na linha da série. No campo Grupo, você pode
selecionar um número entre 1 e 10. Isso significa que você pode definir até 10
séries de numeração diferentes no total.
Você precisa se assegurar de que cada usuário que criará documentos tenha
autorização para o Grupo, pelo menos para a série padrão, pois de outro modo, o
usuário não poderá abrir a janela inicial para esse tipo de documento. A
autorização é definida na tela Autorizações gerais. Navegue até Administração >
Inicialização do sistema > Série de numeração e selecione o Série – nº do grupo
apropriado na lista. Por exemplo, o Grupo 1 está selecionado na série primária
mostrada aqui e, assim, os usuários precisam da autorização Administração >
Inicialização do sistema > Série de numeração > Série – no. do grupo 1.
Observação: Os usuários com autorização geral Numeração manual do
documento também têm a opção de selecionar a numeração manual ao criar um
documento e podem atribuir manualmente um número ao documento.
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Você pode criar múltiplas séries de numeração para cada tipo de documento, com
um intervalo de numeração diferente. Isso dá ao cliente a capacidade de designar
intervalos específicos de números de documentos a usuários individuais.
Para definir uma série adicional, primeiro abra a janela de configuração clicando
duas vezes na linha do documento.
A seguir, clique com o botão direito do mouse na linha da série Primária e
selecione Inserir linha no menu de contexto.
Para criar e atualizar séries de documentos, você precisa da autorização geral
Administração > Numeração de documentos.
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Insira o número de início para a série. O SAP Business One preenche
automaticamente o campo Próximo nº.
Os números de documentos não devem se sobrepor entre as séries e, portanto,
você deve inserir o campo Último nº. A nova série deve começar com o próximo
número consecutivo depois do último número da série anterior para garantir que
não haja lacunas entre os números de documentos.
Opcionalmente, você pode inserir um prefixo ou sufixo para a nova série; ele não
aparece no documento, mas será impresso.
Se você bloquear uma série, nenhum outro documento poderá ser criado com os
números dessa série. Para continuar as operações, certifique-se de que outra
série seja definida como padrão.
Observação: A legislação de certos países permite séries de numeração
contendo mais de um tipo de documento. Todos esses documentos são parte da
mesma série de numeração. A tela Detalhes da empresa tem um campo de
seleção que permite isso. Essa configuração não pode ser modificada depois de
ter sido selecionada.
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Você pode ligar as séries de numeração de documentos com os períodos de
lançamento para um ano fiscal específico usando um Indicador do período.
Você pode usar o indicador do período padrão que se aplica a todos os períodos
de lançamento, inclusive os novos que serão criados no futuro, ou você pode criar
indicadores do período adicionais selecionando Administração > Configuração
Finanças > Indicadores do período ou selecionando Definir novo na linha de série
de numeração.
Se usar um indicador do período diferente para cada novo período de
lançamento, você pode começar a numeração de documentos em 1 para cada
novo ano fiscal.
Além disso, se ligar uma série de numeração a um ano fiscal específico usando o
indicador do período, você pode restringir o lançamento de documentos para a
série do ano fiscal. Só números de documento para uma série com o indicador de
período igual ao período do lançamento atual podem ser lançados.
Se criar um novo Indicador de período e quiser utilizá-lo para os períodos de
lançamento existentes, faça isso antes de lançar qualquer documento.

10

Você também pode modificar o nome de um documento no menu principal. Para
especificar um novo nome de menu, insira-o na linha da série Primária.
Você pode modificar os nomes dos documentos mesmo se os documentos já
foram inseridos no sistema. O novo nome aparece no Menu principal do SAP
Business One e na barra de títulos de documentos desse tipo.
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Além de configurar uma série de numeração para documentos, você pode definir
um esquema de numeração para códigos de parceiros de negócios e cadastro de
item.
As três primeiras linhas na janela de numeração do documento mostra a série de
cliente, fornecedor e cadastro do item.
Observação: A série Manual do cadastro é acinzentada e não pode ser
processada nem eliminada. Um usuário ainda pode selecionar a série Manual e
inserir o número manualmente, se tiver autorização.

12

Para definir uma nova série, insira o primeiro número a ser alocado pelo sistema
como o código para um novo cliente, fornecedor ou registro de cadastro do item.
Quando o usuário cria um novo registro de cadastro, o sistema atribuirá esse
número ao cadastro e vai aumentar o próximo número em 1.
Você pode inserir um sufixo e/ou prefixo que será adicionado ao código do
parceiro de negócios ou do item. Por exemplo, se você definir um prefixo como
“C-”, o código do cliente será atribuído como C-20001. No caso das séries de
numeração de cadastros, os prefixos e sufixos ajudam a evitar sobreposição com
outras séries.
Você deve especificar o número de dígitos contidos no número. Por exemplo, se
o primeiro número for 1 e o número de dígitos for 5, o número será atribuído ao
cadastro como 00001.
Você pode configurar a nova série de numeração como padrão para os usuários e
também atribuir a série a um Grupo, do mesmo modo das séries de numeração
de documentos.
Você pode definir o último número de uma série para restringir seu intervalo
numérico e evitar sobreposições com outras séries.
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Na próxima parte deste tópico, falaremos sobre impressão de documentos.
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Os layouts de impressão são modelos que definem a aparência de um
documento ou relatório impresso.
A SAP oferece um conjunto de layouts predefinidos que você pode usar como
modelos para criar documentos impressos específicos do cliente. Isso
normalmente é feito em documentos externos, mas você também pode
customizar os layouts de documentos utilizados internamente como listas de
picking e lista técnica.
Também é possível criar novos layouts para relatórios customizados que você
desenvolver.
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Pode haver vários layouts de impressão para um documento. Para ver os layouts
de impressão disponíveis, abra um documento e selecione o ícone Designer do
layout na barra de ferramentas de ícones. Os layouts disponíveis para o tipo
atual de documento são exibidos. O que estiver em negrito é o modelo padrão
que será usado quando o usuário imprimir o documento.
Você deve decidir com o cliente quais modelos são necessários para cada
documento. Por exemplo, uma nota fiscal C/R pode ser impressa como uma lista
de embalagens e também como uma nota fiscal.
Observação: Se você imprimir ou visualizar um documento antes de adicioná-lo
ao sistema, o sistema adicionará automaticamente a marca d'água do Esboço na
impressão.
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É bem possível que os usuários precisem usar mais de um modelo de layout de
impressão para um documento. Um usuário pode precisar usar um layout de nota
fiscal para cada idioma de seus clientes ou definir um layout de nota fiscal
diferente para alguns grupos de clientes.
Usuários autorizados podem definir um layout diferente para ser usado como
padrão para usuários ou parceiros de negócios diferentes. Um novo modelo pode
ser definido como padrão para:
Todos os usuários
O usuário atual
Usuários específicos que você seleciona na lista de usuários
Documentos para parceiros de negócios para os quais um modelo padrão
ainda não foi atribuído
Documentos para parceiros de negócios selecionados; isso permite que você
selecione um ou mais parceiros de negócios.
Observação: Para ser autorizado a modificar o layout padrão de impressão
definido atualmente para um determinado documento ou relatório, é necessário
ter a autorização geral Geral
Modificar relatório padrão.
No SAP Business One também é possível visualizar um documento utilizando um
layout de impressão diferente (não o layout padrão). Isso será útil quando você
estiver processando os layouts de impressão durante a implementação.
Selecione Arquivo
Visualizar layouts...
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Se um usuário não autorizado precisar modificar um layout de impressão padrão
durante o processamento do negócio, uma solicitação será exibida, permitindo
que um usuário autorizado dê permissão para uma modificação, inserindo seu
nome e senha. O usuário só pode modificar o layout padrão para seu próprio uso
e não para outros usuários.
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Quando você instala o SAP Business One, os layouts de impressão para
documentos e relatórios são carregados de acordo com a localização.
Você pode visualizar e gerenciar esses layouts de impressão usando o Gerente
de relatório e layout. Selecione Administração
Configuração
Geral
Gerente de relatório e layout.
Os usuários autorizados também pode acessar o Gerente de relatório e layout
usando um botão adicional – Administrar layout, que é exibido quando se
seleciona o ícone Designer do layout na barra de ferramentas.
Você pode navegar pela lista ou pesquisar o nome de um relatório ou layout.
Depois de selecionar o layout de impressão, você pode configurar uma
impressora padrão na lista de impressoras disponíveis e o número de cópias. Por
exemplo, esta poderia ser uma impressora específica usada para imprimir
cheques bancários ou relatórios confidenciais.
Observação: Você não pode eliminar relatórios e layouts do sistema SAP
Business One que são fornecidos com o produto principal.
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Empresas diferentes têm necessidades e procedimentos de impressão diferentes.
Com a sequência de impressão, você pode customizar o modo como os
documentos são impressos para que corresponda a esses procedimentos.
Na janela Gerente de relatório e layout, selecione um layout de impressão e,
depois, selecione a ficha Sequências de impressão.
A sequência de impressão de exemplo mostrada aqui imprimirá a primeira cópia
da nota fiscal C/R usando o layout de impressão do item, seguida por uma lista
de embalagens, seguida por duas cópias da entrega, seguida pelo pedido de
vendas original.
Você pode selecionar o modelo de layout de impressão para cada documento na
sequência. Você também pode selecionar a impressora para cada documento.
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Os layouts de impressão precisam ser customizados durante um projeto de
implementação para atender às necessidades do cliente para documentos
externos. No mínimo, você precisará inserir o logotipo e o endereço da empresa.
Você pode precisar traduzir o layout de impressão para fornecer documentos
impressos no idioma do cliente.
Essas modificações podem demandar um tempo considerável. Durante uma
implementação, você deve demonstrar os vários layouts de impressão para o
cliente. Quando identificar um layout que atenda melhor às necessidades do
cliente, você pode usar esse layout como base para as modificações.
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Quando seleciona um tipo de documento, você visualizará todos os layouts de
impressão para aquele tipo de documento. Os layouts de impressão são
fornecidos no formato do Crystal Reports ou Designer do layout de impressão.
Para processar um layout de impressão, clique duas vezes na linha do layout ou
selecione a linha e escolha o botão Processar.
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Se o layout de impressão for do tipo Crystal Reports, o sistema
abre automaticamente o SAP Crystal Reports para o designer do
SAP Business One. Isso permite que você processe e grave o
layout.
Observação: O SAP Crystal Reports, versão para a aplicação
SAP Business One, é fornecido com os arquivos de instalação
do SAP Business One. Recomenda-se que você instale o SAP
Crystal Reports antes de instalar o SAP Business One. Caso
contrário, você pode precisar executar um script para instalar o
pacote de integração. O script de integração é fornecido com os
arquivos de instalação. Depois de o pacote de integração estar
instalado, o SAP Business One é exibido como uma fonte de
dados no Crystal Reports e as tabelas do SAP Business One
correspondem à estrutura do menu da aplicação.
Os passos detalhados para processar um layout de impressão
não são abordados neste tópico. Para mais informações sobre o
processamento de um layout de impressão, consulte o guia
prático Como trabalhar com Crystal Reports no SAP Business
One.
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Se o layout de impressão for do tipo Designer de layout de impressão,
a ferramenta integrada Designer de layout de impressão será aberta
automaticamente, permitindo que você processe e grave o layout.
Os passos detalhados para processar um layout de impressão não
são abordados neste tópico. Para mais informações sobre o
processamento de um layout de impressão, consulte o guia prático
Como customizar layouts de impressão com o Designer de layout de
impressão.
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Você pode exportar para outros sistemas do SAP Business One os layouts do
Crystal Reports que criou. Isso pode poupar tempo durante uma implementação
do SAP Business One, quando você precisar mover modelos de uma empresa
para outra ou aplicar um layout a diferentes tipos de documentos.
Para exportar layouts de impressão, selecione Exportar. Um assistente é aberto,
permitindo que você selecione os layouts para exportação. Os layouts
selecionados são exportados como um pacote (tipo de arquivo *.b1p ou *.b1px) e
só podem ser importados para outro sistema SAP Business One.
Para importar layouts, selecione Importar. O assistente importará um pacote de
arquivos previamente criado no SAP Business One.
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Quando importa um pacote de layouts de impressão do Crystal Reports, você
pode especificar o layout como um layout mestre para outros tipos de
documentos. Isso capacita você a fazer modificações comuns, como o logotipo da
empresa, em um layout e usar esse layout para outros documentos com uma
estrutura similar. Por exemplo, um layout mestre criado para uma nota fiscal de
vendas pode ser aplicado às cotações de vendas ou entregas.
Para definir um layout como layout mestre, execute o Assistente de importação
de relatório e layout selecionando o botão Importar:
•Na janela Seleção de layouts e relatórios, marque o campo de seleção Layout
mestre.
•Na janela Definir layout mestre, selecione os outros tipos de documentos aos
quais você deseja atribuir esse layout.
•Faça o ajuste fino dos layouts duplicados, conforme necessários. Por exemplo,
você deve atualizar os campos de texto que se referem ao tipo de documento e
eliminar ou adicionar campos com base no tipo de documento específico.
Observação: Você pode duplicar um layout do Design do layout de impressão
para criar um novo layout do Designer do layout de impressão. O utilitário está
localizado sob o menu Administração > Utilitários > Duplicar modelo de layout.
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Você pode definir configurações de impressão para documentos para todo o
sistema, além de configurações de impressão por documento.
Uma imagem do logotipo da empresa pode ser carregada na janela
Configurações de impressão. Isso aparecerá automaticamente nos documentos.
Você também pode definir muitas configurações de impressão como padrões do
usuário. Os padrões podem ser atribuídos à conta do usuário. O padrão do
usuário terá precedência sobre as configurações para todo o sistema.
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Aqui temos alguns pontos importantes deste tópico.
•Você pode definir o número de documento inicial para cada tipo de documento e
criar intervalos múltiplos de números de documento para cada tipo de documento.
•Você pode atribuir diferentes intervalos de numeração de documentos a usuários
diferentes ao atribuir aos usuários a autorização geral para o Grupo associado
com o intervalo de numeração do documento.
•Você pode definir um esquema de numeração por cliente, fornecedor e códigos
de cadastro de item.
•A SAP fornece um conjunto de layouts de impressão predefinidos para imprimir
documentos. Um documento pode usar um dos vários layouts de impressão
disponíveis, e você pode definir diferentes layouts padrões para diferentes
usuários, de acordo com as necessidades deles.
•Durante a implementação, você precisa processar os layouts de impressão para
corresponder às necessidades do cliente para documentos externos. O Gerente
de relatório e layout é o ponto central para gerenciar os layouts de impressão.
Você pode exportar os layouts de impressão desenvolvidos com o Crystal
Reports para outro sistema SAP Business One.
•Quando importa layouts de impressão do Crystal Reports, você pode atribuir um
layout mestre e aplicá-lo a múltiplos tipos de documentos. Você pode duplicar um
layout do tipo Designer do layout de impressão como um modelo para outro
documento.
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Você concluiu o tópico sobre numeração e impressão de documentos. Obrigado
pela participação.
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