Bem-vindo ao tópico sobre consultas no SAP Business One.
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Neste tópico, você aprenderá a criar consultas SQL utilizando as ferramentas de
consulta do SAP Business One – Assistente de consultas e Gerador de consultas.
Você também verá como restringir o acesso a consultas gravadas.
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As consultas permitem que você exiba e formate dados rapidamente em uma
tabela de banco de dados da empresa no SAP Business One. Você pode utilizar
consultas de várias maneiras, por exemplo:
•com ferramentas de configuração (alertas, procedimentos de autorização e
valores definidos pelo usuário que foram adicionados a campos existentes ou
campos definidos pelo usuário também)
•para gerar relatórios ad hoc para usuários
•para gerar um relatório de exemplo como etapa inicial da criação de um relatório
específico do usuário
•para validar o conteúdo de uma tabela ou um campo durante a migração de
dados. Você pode exibir rapidamente todos os campos importados para uma
tabela.
Note que as ferramentas de consulta são projetadas basicamente para geração
de relatórios ad hoc e utilização em conjunto com ferramentas de configuração.
Se você precisar gerar relatórios complexos formatados ou imprimir layouts,
deverá utilizar o Crystal Reports.
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O SAP Business One oferece duas ferramentas de consulta que você pode
acessar no cliente do SAP Business One:
Assistente de consultas
Gerador de consultas
Ambas as ferramentas ajudam você a criar consultas utilizando Structured Query
Language (SQL). SQL é um conjunto padronizado de comandos utilizado para
acessar e formatar dados em bancos de dados relacionais.
Embora ambas as ferramentas gerem os mesmos resultados, você deve saber as
diferenças entre elas.
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A primeira ferramenta, o Assistente de consultas, orienta você passo a passo no
processo de criação de uma consulta. Você deve utilizar essa ferramenta se não
tem muita experiência com os comandos e a sintaxe SQL. O sistema o orienta
durante o processo de criação de uma consulta SQL e gera as instruções SQL
em background para que não seja preciso conhecimento da sintaxe SQL. No
entanto, como isso é feito por um assistente, a geração da consulta tem várias
etapas.
Você também deve achar o Assistente de consultas mais fácil de usar se não tem
muita familiaridade com as tabelas do SAP Business One e com a forma como
elas se relacionam. Quando você selecionar uma tabela, o Assistente de
consultas mostrará todas as tabelas relacionadas à tabela escolhida, permitindo a
seleção de dados de várias tabelas.
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A segunda ferramenta, o Gerador de consultas, permite que você crie o SQL em
uma tela só. Se você tiver noções básicas de SQL, achará o Gerador de
consultas muito mais rápido que o Assistente de consultas.
O sistema exibe o comando SQL completo e permite processar o SQL
diretamente se necessário.
Você também pode inserir uma instrução SQL inteira diretamente no Gerador de
consultas.
Assim como o Assistente de consultas, o Gerador de consultas fornecerá o inner
join automaticamente quando você selecionar mais de uma tabela para uma
consulta. Embora ele não mostre a lista de tabelas relacionadas à tabela
escolhida, os campos-chave das tabelas relacionadas são mostrados em negrito.
Você pode arrastar o campo em negrito e soltá-lo na coluna de seleção de tabela
para que o Gerador de consultas abra a tabela relacionada, permitindo a seleção
de campos dessa tabela.
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Para executar as consultas, você precisa saber os nomes das tabelas e dos
campos do SAP Business One.
No SAP Business One, muitos objetos são representados por mais de uma tabela
de banco de dados. Por exemplo, o documento de pedido de venda utiliza tabelas
diferentes para o cabeçalho e as linhas do documento – a tabela ORDR
armazena os dados de cabeçalho, e a tabela RDR1 armazena as linhas do
documento.
O SAP Business One utiliza essa convenção para todos os documentos de
marketing – a tabela de cabeçalho começa com "O", e a tabela de linhas utiliza as
últimas três letras do nome da tabela de cabeçalho.
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Você pode utilizar Informações do sistema para exibir os nomes de tabela e
campo de uma janela que você está visualizando no SAP Business One.
1.Primeiro, ative a funcionalidade no menu Visão. O atalho de teclado é Control
+ Shift + I.
2.Em seguida, abra um documento ou uma janela no SAP Business One. Aqui em
nosso exemplo, abrimos a janela Cadastro de parceiros de negócios.
3.Agora, quando você passa o cursor sobre um campo (por exemplo, Código), a
segunda linha da barra de status na parte inferior da tela mostra o nome da tabela
(OCRD) e o nome do campo da tabela (CardCode).
Agora, você sabe o nome da tabela e o nome do campo para inseri-los em sua
consulta SQL.
Também são exibidas outras informações sobre o campo, como o comprimento
máximo dele.

8

Além dos nomes de tabela e campo, as informações do sistema também
mostram onúmero do item e o número da coluna do campo.
Por exemplo, em um pedido de venda, o número do item do campo CardCode é
4. O número da coluna do campo CardCode não é exibido, já que ele é um
campo de cabeçalho e o número da coluna é 0 para todos os campos desse tipo.
Se você abrir outros documentos de marketing, verá que o valor do campo
CardCode é sempre 4. Embora a tabela seja diferente para cada tipo de
documento, o número do item do campo será constante.
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Quando você consulta os campos na área linha de um documento de marketing,
além do número do item, é exibido o número da coluna. Neste exemplo, você
pode ver que o campo ItemCode no documento de pedido de venda tem o
número de item 38 e o número de coluna 1.
Você perceberá que os números de item e coluna de um campo são os mesmos
em tipos de documento semelhantes, por exemplo, o campo ItemCode tem o
número de item 38 e o número de coluna 1 em todos os documentos de compras
e vendas.
Por que isso é útil? Você pode utilizar os números de item e coluna, em vez dos
nomes de tabela e campo, em uma consulta. Isso possibilita a utilização da
mesma consulta em vários tipos de documento. Obviamente, uma consulta que
utiliza nomes de tabela e campo não funciona em vários tipos de documento.
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Você perceberá que os nomes de tabela e campo não são exibidos para alguns
campos, geralmente, totais e preços. Um exemplo é o campo Total do documento
em documentos de marketing. Nos documentos, esse campo é concatenado com
o símbolo monetário, enquanto, no banco de dados, o valor e a moeda são
armazenados em colunas diferentes. Portanto, esse campo não existe no banco
de dados.
Você ainda pode executar uma consulta utilizando esses campos, só precisa
consultar o nome do campo na ferramenta de consulta. Um modo fácil de fazer
isso é criar um documento, depois, executar uma consulta na tabela e selecionar
todos os campos.

11

As ferramentas de consulta do SAP Business One ajudarão você a reunir os
diversos elementos da consulta, mas você ainda precisará saber um pouco da
sintaxe SQL.
Uma consulta, ou a instrução SQL subjacente, contém um ou mais dos elementos
básicos listados no slide:
•Seleção de campos
•Condições para seleção (cláusula Where)
•Ordem de classificação (cláusula Order by)
•Agrupamento e resumo (cláusula Group by)
O SQL também oferece funções para realizar cálculos com base nos dados. Na
consulta de exemplo, a função getdate() é utilizada para fornecer a data e a hora
atuais.
A consulta de exemplo exibida na parte superior direita da tela mostrará
informações para pedidos de compra em aberto lançados nos últimos 7 dias.
A consulta seleciona os dados da tabela de pedido de compra. O nome dessa
tabela é OPOR.
Os resultados da consulta, um instantâneo simples do banco de dados, são
mostrados.
Observe que o SQL não diferencia letras maiúsculas de minúsculas, portanto, os
comandos não precisam ser em maiúsculas.
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A instrução Select é a única parte obrigatória de uma consulta. Geralmente, o
comando Select é utilizado para buscar e exibir campos da tabela. No exemplo,
queremos exibir o número do documento, o código e o nome do parceiro de
negócios, e o valor total na tabela de pedido de compra OPOR.
Quando a consulta é executada, os títulos das colunas do relatório são retirados
dos nomes de coluna do banco de dados, mas você pode modificá-los no SQL
utilizando a palavra-chave "as" e inserindo o nome do título entre aspas. Por
exemplo, para modificar o título da coluna do campo DocTotal, utilize Select
DocTotal as ‘Total Amount’.
Você também pode especificar campos de cálculo que exibem o resultado de
uma adição, subtração, multiplicação ou divisão de dois campos.
Se você precisa de mais de uma tabela para uma consulta, geralmente, é
necessário criar relações entre essas tabelas. As ferramentas Assistente de
consultas e Gerador de consultas facilitam isso criando ligações
automaticamente. Por exemplo, se você selecionar a tabela de pedidos de
compra (OPOR) e a tabela de cadastro de parceiros de negócios (OCRD), as
ferramentas de consulta vincularão essas tabelas utilizando o código do parceiro
de negócios, que é igual em ambas as tabelas.
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A cláusula opcional Where permite que você selecione apenas registros que
atendem aos critérios especificados. Por exemplo, em nossa consulta de
exemplo, serão exibidos apenas pedidos de compra em aberto (DocStatus ‘O’). A
maneira mais fácil de descobrir os valores possíveis para um campo, como
DocStatus, é executar uma consulta na tabela e selecionar o nome do campo.
Você verá que os valores possíveis estão armazenados no banco de dados.
Na cláusula Where, você pode incluir:
•Condições fixas como comparações
•Cálculos e funções
•Operadores AND e OR. Na consulta de exemplo, só queremos incluir pedidos
que foram lançados nos últimos 7 dias; portanto, utilizamos o operador AND para
adicionar uma segunda condição para fazer a correspondência entre o valor da
data de lançamento e a data atual – 7.
•Variáveis. As variáveis são específicas como [%0], [%1], [%2] etc. Se você incluir
uma variável, o usuário será solicitado a inserir um valor como parâmetro quando
a consulta for executada.

14

Opcionalmente, você pode classificar os resultados adicionando a cláusula Order
By à consulta.
Os resultados serão classificados por padrão em ordem crescente utilizando o
campo especificado. Neste exemplo, as linhas de resultados (pedidos de compra)
serão classificadas por data de lançamento (DocDate).
Você pode classificar os resultados em ordem decrescente adicionando a
palavra-chave DESC
Você pode classificá-los por vários campos, os quais podem fazer parte da
cláusula Select ou de qualquer uma das tabelas da consulta.
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A cláusula Group By permite que você exiba os resultados da consulta
agrupados ou resumidos por um campo específico, por exemplo, pelo parceiro de
negócios. Em nosso exemplo, a consulta foi reescrita para utilizar o elemento
Group By e é mostrada embaixo da consulta original no slide.
Os resultados agrupados são coletados em conjuntos utilizando o campo Group
By ou campos como o valor em comum.
Geralmente, o elemento Group by é utilizado em conjunto com uma função
matemática (agregada), como Count ou Sum.
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Quando a consulta for executada, ela contará o número de pedidos de compra
em aberto, depois, somará o valor total de cada pedido de compra. Os campos
selecionados são exibidos de acordo com a cláusula Group by, portanto, os
resultados são consolidados por fornecedor, e a consulta mostra uma linha
consolidada para cada fornecedor, com a contagem e o valor total de todos os
pedidos de compra em aberto para o fornecedor.
Precisamos fornecer os títulos de coluna dos campos que são contados e
somados, já que eles não estão no banco de dados. Fornecemos esses títulos na
instrução Select, por exemplo, SUM(DocTotal) como ‘Total Amount’. O nome do
título deve ser digitado entre aspas.
Você pode agrupar os resultados por mais de um campo. Advertência: os campos
utilizados na instrução Select devem ser exibidos na cláusula Group By ou na
função agregada.
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Você pode gravar uma consulta para utilizá-la posteriormente ou para outros
usuários a executarem. Ao gravar uma consulta, você deve atribuí-la a uma
categoria. As categorias são utilizadas para organizar consultas relacionadas.
A categoria Geral é fornecida no sistema, mas você também pode adicionar
categorias próprias. Neste exemplo, temos categorias para consultas de venda,
marketing e compra.
As consultas que você grava são localizadas como Consultas do usuário. Para
executar uma consulta gravada do usuário, clique no menu Ferramentas no SAP
Business One, depois, selecione a categoria e o nome da consulta.
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Quando um usuário novo é adicionado ao sistema, ele não tem autorização para
executar consultas gravadas. Todos os usuários devem receber autorização para
executar consultas gravadas. O processo de autorização tem duas etapas:
1.Ao criar uma categoria, você seleciona um ou mais grupos de autorização de
relatório para essa categoria.
2.Para autorizar o usuário a executar os relatórios dessa categoria, você o atribui
ao grupo de autorização de relatório. Você pode encontrar essa autorização na
hierarquia de autorização geral em Relatórios > Gerador de consultas >
Consultas gravadas – nº do grupo.
Há 15 grupos de autorização de relatório; você deve selecionar pelo menos um
deles, caso contrário, não poderá gravar a categoria.
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Depois que o usuário é autorizado por meio de um grupo de autorização de
relatório, ele pode executar todas as consultas gravadas em qualquer categoria
com esse grupo de autorização.
Vejamos o exemplo fornecido aqui...
Aqui você pode ver que os grupos de autorização 1 e 2 estão atribuídos à
categoria Vendas. Os grupos de autorização 2 e 3 estão atribuídos à categoria
Marketing, e o grupo de autorização 4 está atribuído à categoria Compras.

20

Os usuários Bill e Donna estão atribuídos ao grupo de autorização 1.
Os usuários Sophie e Tim estão atribuídos ao grupo de autorização 2.
Portanto, Bill e Donna podem executar todas as consultas gravadas na categoria
Vendas por meio da associação dela ao grupo de autorização 1. Sophie e Tim
podem executar todas as consultas gravadas nas categorias Vendas e Marketing
por meio da associação delas ao grupo de autorização 2.
Se você quiser disponibilizar consultas gravadas aos usuários finais, precisará
planejar cuidadosamente as categorias e os grupos de autorização para garantir
que os usuários receberão autorização apenas para os relatórios corretos.
Observação: você pode conceder autorização total ou de somente leitura a um
usuário, conforme desejado. Você também pode utilizar autorizações gerais para
definir quais usuários podem criar consultas e quais podem modificar a sintaxe
SQL existente em uma consulta gravada.
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Aqui temos alguns pontos importantes desta sessão. Reserve alguns minutos
para revisá-los.
•As consultas SQL podem ser utilizadas em conjunto com ferramentas de
configuração, para gerar relatórios ad hoc, como a primeira etapa do projeto de
um relatório mais complexo, e para validar dados migrados reportando o
conteúdo das tabelas.
•As informações do sistema podem ajudar a identificar nomes de tabela e campo,
ou números de item e coluna. Utilize o comando Visão > Informações do sistema
para permitir que as informações do sistema sejam exibidas.
•Há duas ferramentas para ajudá-lo a criar consultas SQL – o Assistente de
consultas e o Gerador de consultas. Experimente ambas para descobrir qual você
prefere.
•Você pode gravar consultas como consultas do usuário e organizá-las por
categoria.
•Os usuários precisam estar autorizados a executar consultas gravadas do
usuário. Primeiro, você seleciona um grupo de autorização para a categoria na
qual a consulta foi gravada, depois, atribui ao usuário a autorização geral do
grupo de autorização da categoria.
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Você concluiu o tópico sobre consultas no SAP Business One. Obrigado pela
participação.
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