Bem-vindo ao tópico sobre tabelas e campos definidos pelo usuário.
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Após a conclusão deste tópico, você estará apto a adicionar tabelas e campos
próprios a objetos no SAP Business One. Você também aprenderá a adicionar
valores definidos pelo usuário a esses campos definidos pelo usuário.
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Geralmente, campos extras são adicionados a documentos e cadastro para
implementar o processo empresarial de um cliente. Aqui temos dois requisitos
empresariais que podem ser implementados com campos definidos pelo usuário.
•É preciso monitorar um nível de status para cada cliente – ouro, prata e bronze.
Você pode adicionar um campo definido pelo usuário ao cadastro do cliente para
manter e monitorar o valor do status.
•Além disso, o vendedor precisa registrar a hora de entrega preferencial do cliente
ao processar um pedido de venda. Você pode adicionar um campo definido pelo
usuário ao documento de pedido de venda e registrar a hora de entrega nesse
campo.
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Na primeira parte deste tópico, falaremos sobre campos definidos pelo usuário.
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Você pode adicionar novos campos à maioria dos objetos de negócio, inclusive a
cadastro de parceiros de negócios, dados do cadastro do item e documentos de
marketing.
Somente usuários autorizados podem adicionar campos definidos pelo usuário. A
autorização geral está localizada na janela de autorizações, que pode ser
acessada por meio do caminho Ferramentas de configuração > Campos definidos
pelo usuário – administração.
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Os campos definidos pelo usuário geralmente são adicionados a documentos de
marketing. Você pode adicionar campos tanto ao cabeçalho (título) quanto às
linhas de documentos de marketing.
Quando você adiciona um campo definido pelo usuário ao objeto Documentos de
marketing, o campo novo é adicionado a todos os tipos de documento de
logística, inclusive a todos os tipos de documento de compras e vendas e alguns
documentos de estoque, como entrada e saída de mercadorias.
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Quando você adiciona campos definidos pelo usuário (UDFs) no nível de
cabeçalho, os campos novos são exibidos em uma janela separada posicionados
por padrão à direita da janela de documento existente.
Essa janela não é aberta imediatamente. Para abri-la, selecione Visão > Campos
definidos pelo usuário na barra de menu superior ou utilize a sequência de teclas
Ctrl + Shift + U. Você pode reposicionar essa janela para a esquerda ou para a
parte inferior da janela existente.
Se os campos não forem necessários em um tipo de documento específico, você
poderá ocultar a nova janela.
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Quando você adiciona um campo no nível de linha, o sistema adiciona esse
campo como uma coluna extra na linha. O campo está visível e ativo por padrão.
Você pode torná-lo invisível ou inativo utilizando as configurações padrão do
formulário para a linha do documento.
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Os campos definidos pelo usuário são adicionados à tabela de banco de dados
do objeto. Eles podem ser identificados rapidamente na tabela, já que têm o
prefixo "U_".
Os campos definidos pelo usuário são mantidos durante um upgrade para uma
nova versão. Ao criar uma empresa, você tem a opção de copiar campos
definidos pelo usuário da empresa atual para a empresa nova.
Um ponto importante sobre campos definidos pelo usuário é que, quando você
adiciona um novo campo a um objeto, esse campo novo é adicionado a todas as
instâncias do objeto, inclusive a registros que já foram gravados no banco de
dados.
Os UDFs funcionam como campos normais, portanto, podem ser utilizados em
consultas e relatórios.
Você também pode importar dados para campos definidos pelo usuário utilizando
o Data Transfer Workbench. No modelo do DTW, basta você adicionar esses
campos ao final da planilha. Insira o nome do campo na linha do cabeçalho e
especifique o valor desejado para um campo padrão.
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É importante lembrar que, quando você adiciona um campo definido pelo usuário,
a estrutura do banco de dados é atualizada. Portanto, adicione campos novos
apenas quando nenhum outro usuário estiver conectado.
Quando você tenta adicionar um campo novo, o sistema o avisa se há usuários
conectados. Você tem duas opções:
•Tentar novamente – você pode notificar os usuários solicitando que eles fechem
os trabalhos e esperar até eles se desconectem do sistema
•Ignorar – o sistema forçará o fechamento de todos os documentos em aberto de
todos os usuários conectados
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Você pode selecionar um Tipo e, opcionalmente, uma Estrutura para cada campo
definido pelo usuário. A estrutura depende do tipo e influencia o formato do
campo.
Não é possível modificar o tipo e a estrutura depois de adicionar o campo. Se
você escolher o tipo ou a estrutura errada por engano, poderá remover o campo e
começar novamente.
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Os campos com o tipo Alfanumérico podem ter uma das estruturas mostradas
aqui. Uma estrutura Padrão aceita até 254 caracteres. Uma estrutura Texto pode
acomodar 2 GB de texto nos campos do cabeçalho e 255 KB de texto nos
campos de linha.
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Os campos com o tipo Numérico só aceitam números inteiros, portanto, não há
uma estrutura.
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Os campos selecionados com o tipo Data/Hora podem ter Data ou Hora como
estrutura.
Esses campos se comportam da mesma maneira que qualquer outro campo de
data e hora no sistema; por exemplo, o ícone de calendário está disponível em
um campo com a estrutura Data.
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Para inserir frações, além de números inteiros, no campo novo, utilize o tipo
Unidades e totais e selecione uma das estruturas mostradas aqui.
As casas decimais serão exibidas no novo campo de acordo com as
configurações de inicialização na ficha Exibir de Configurações gerais.
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Se você selecionar o tipo Geral, o novo campo aceitará links e imagens.
•Os campos com a estrutura Link podem ser vinculados a um arquivo ou a um
endereço da Web. Primeiro, você deve definir o caminho padrão para a pasta
Anexos. Isso é feito em Configurações gerais. Esse caminho padrão é aberto
quando o usuário clica duas vezes no campo novo. O usuário pode selecionar um
arquivo da pasta padrão ou inserir um endereço da Web no lugar do nome do
arquivo.
•Os campos com a estrutura Imagem aceitam fotos. Primeiro, você deve definir o
campo padrão para a pasta Imagens, em Configurações gerais. Se esse campo
padrão não for definido, ocorrerá um erro quando o campo de imagem for
utilizado. Quando o usuário clica duas vezes no campo de imagem, a pasta
padrão é aberta, permitindo a seleção de um arquivo de imagem. Em seguida, o
usuário pode modificar uma pasta diferente para localizar a imagem.
O usuário pode, a qualquer momento, modificar uma imagem ou um endereço da
Web pressionando a tecla Ctrl e clicando duas vezes na imagem ou no endereço.
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Você tem a opção de definir uma lista de valores para o campo definido pelo
usuário.
No exemplo, você pode ver que três valores foram fornecidos para o campo:
ouro, prata e bronze.
Essa lista está disponível no documento como uma lista de opções, permitindo
que o usuário selecione um dos valores.
O usuário não pode atualizar os valores da lista. Os valores da lista só podem ser
atualizados pelo usuário autorizado na janela Campos definidos pelo usuário –
administração.
Note que você também pode adicionar uma consulta como valores definidos pelo
usuário a um campo definido pelo usuário. A consulta pode preencher o campo
com base no resultado dela. Essa funcionalidade será abordada no próximo
tópico.
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Opcionalmente, você pode definir um valor padrão para qualquer campo definido
pelo usuário.
No exemplo, selecionamos Bronze (valor 3) como o padrão da lista de valores
válidos.
O valor padrão definido para um campo será exibido em todas as instâncias
novas do objeto.
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Você pode tornar obrigatório o campo definido pelo usuário. O usuário não poderá
adicionar um novo registro sem inserir dados no campo obrigatório.
Ao definir como obrigatório um campo definido pelo usuário, primeiro, você
precisa fornecer um valor padrão para manter a integridade do banco de dados.
No entanto, se você estiver trabalhando com a versão 8.82 ou uma versão
posterior, depois, poderá atualizar o campo definido pelo usuário e remover o
valor padrão.
Se você definir como obrigatório um campo definido pelo usuário, e o campo já
tiver um valor padrão, poderá escolher se deseja inserir o valor padrão em todas
as instâncias existentes do objeto ou apenas nas instâncias novas.
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Quando você utiliza a função Copiar para/Copiar de para gerar um documento
com base em outro documento, o valor de um campo definido pelo usuário é
transferido para o documento de destino. Isso também se aplica a documentos
gerados pelo Assistente de criação de documentos.
Se vários documentos base são copiados para um documento de destino, e o
campo definido pelo usuário tem valores diferentes nesses documentos base, o
valor do campo não é copiado.
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Os campos definidos pelo usuário podem não ser relevantes para todos os tipos
de documento; por exemplo, um campo em um pedido de venda pode não ser
relevante em um pedido de compra.
Os usuários podem administrar a exibição dos campos definidos pelo usuário ao
processar documentos por meio da janela de configurações. A janela de
configurações é diferente da janela de configurações padrão do formulário, mas
funciona de modo semelhante. Para abrir a janela de configurações para campos
definidos pelo usuário, pressione Ctrl + Shift + B ou selecione Ferramentas >
Ferramentas de configuração > Configurações.
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Utilizando a janela de configurações, os usuários podem:
•Definir novas categorias para agrupar campos relacionados e exibi-los em um
tipo de documento selecionando a categoria. O usuário pode escolher exibir
campos para uma categoria só ou para todas as categorias.
•Tornar campos invisíveis ou inativos para um tipo de documento. Por exemplo,
você pode ocultar todos os campos relevantes para um pedido de venda em um
tipo de documento de pedido de compra.
•Modificar a ordem de exibição dos campos configurando a ordem numérica.
Dessa forma, os campos utilizados com maior frequência podem ser exibidos
primeiro, para facilitar a utilização deles.
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Na última parte deste tópico, falaremos sobre tabelas definidas pelo usuário.
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Além dos campos definidos pelo usuário, você pode adicionar novas tabelas ao
banco de dados. As tabelas definidas pelo usuário (UDTs) permitem que você
armazene outros conjuntos relacionados de dados.
A tabela definida pelo usuário se torna parte do banco de dados da empresa. O
sistema identifica as tabelas definidas pelo usuário pelo prefixo "@" para que
você possa diferenciá-las facilmente das tabelas de sistema. Em nosso exemplo,
a tabela se chama @CAMINHÕES.
Informações sobre cada nova tabela são armazenadas na tabela de sistema
OUTB.
Ao criar uma empresa, você tem a opção de copiar tabelas definidas pelo usuário
da empresa selecionada para a nova empresa.
Para definir uma tabela do usuário, insira um nome e uma descrição. Aqui
criamos uma tabela para armazenar informações sobre uma frota de veículos de
entrega de propriedade da empresa. Queremos registrar detalhes como: número
de registro, modelo e capacidade do veículo. O tipo de objeto não é relevante
para tabelas do usuário; ele só é relevante para a criação de objetos definidos
pelo usuário por meio do kit de desenvolvimento de software. Você deve deixar a
seleção como Sem objeto, já que não pode modificar o tipo de objeto depois de
adicionar a tabela do usuário.
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Você acessa uma nova tabela definida pelo usuário selecionando-a na barra de
menu Ferramentas > Janelas definidas pelo usuário.
•A tabela é criada inicialmente com duas colunas: código e nome.
•Você pode inserir dados nessas colunas. Esses campos são utilizados como a
chave primária, portanto, devem ser exclusivos para cada linha adicionada à
tabela.
Nesse ponto, a tabela definida pelo usuário não está anexada a nenhum
formulário ou documento; no entanto, você pode utilizar a tabela em consultas e
importar dados para ela utilizando o Data Transfer Workbench.
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Para tornar uma tabela do usuário visível diretamente para os usuários em um
formulário ou documento, você pode vinculá-la a um campo definido pelo usuário
no documento ou formulário.
Note que as tabelas do usuário só podem ser vinculadas a UDFs com o tipo
Alfanumérico e a estrutura Padrão.
Selecione Ferramentas > Ferramentas de configuração > Campos definidos pelo
usuário – administração e marque o campo de seleção Definir tabela ligada para
o campo. Em seguida, selecione a tabela definida pelo usuário.
Você pode vincular a mesma tabela definida pelo usuário a vários campos
definidos pelo usuário em diferentes objetos, tanto no nível de cabeçalho quanto
no nível de linha. Por exemplo, você poderia vincular a tabela de caminhões a um
campo definido pelo usuário no documento de lista de picking, além de vinculá-la
ao documento de entrega.
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No formulário ou documento, a tabela é exibida como uma lista de valores, na
qual apenas as duas primeiras colunas são visíveis.
O usuário tem a possibilidade de adicionar novas linhas dinamicamente à tabela
utilizando a opção "Definir novo". O usuário pode visualizar e preencher todas as
colunas da tabela.
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Você pode adicionar colunas a uma tabela definida pelo usuário na janela
Campos definidos pelo usuário – administração.
As colunas extras são adicionadas primeiro como campos definidos pelo usuário.
Selecione a tabela no objeto Tabelas do usuário e clique em Adicionar.
No exemplo, adicionamos três colunas extras (capacidade, marca e modelo) à
tabela de veículos de entrega.
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Agora você pode inserir dados nas novas colunas. Selecione Ferramentas >
Janelas definidas pelo usuário e escolha a tabela. Como alternativa, você pode
abrir a tabela pelo UDF vinculado em um documento ou formulário.
Se as novas colunas não estiverem visíveis na janela, você precisará ajustar o
comprimento das colunas para exibir os campos novos.
Os dados presentes na tabela podem ser utilizados para a atribuição manual de
um caminhão de entrega em um documento, ou uma consulta pode ser escrita
para atribuir um caminhão com a capacidade de transportar itens de entrega.
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A chave padrão para uma tabela definida pelo usuário é a combinação das duas
primeiras colunas – código e nome. Além disso, você pode selecionar qualquer
campo ou combinação de campos da tabela do usuário como uma nova chave.
Essa opção permite que o sistema realize a busca mais rápido utilizando esse
campo em consultas.
Opcionalmente, você pode tornar a chave exclusiva. Isso reforça a restrição única
e impede a adição de uma linha nova com um campo com valor duplicado.
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Aqui temos alguns pontos importantes relacionados a tabelas e campos definidos
pelo usuário.
•Você pode adicionar campos definidos pelo usuário à maioria dos objetos, tanto
no nível de cabeçalho quanto no nível de linha.
Os campos definidos pelo usuário são adicionados à tabela para o objeto
selecionado e têm o prefixo "U_".
•Os campos definidos pelo usuário que são adicionados no nível de cabeçalho
serão mostrados em uma janela separada ao lado do documento. Você pode
utilizar o menu Visão para abrir essa janela.
•Você pode administrar vários campos definidos pelo usuário no nível de
cabeçalho utilizando a janela de configurações. Isso permite que você atribua
categorias, oculte campos e reorganize a sequência.
•Os campos definidos pelo usuário podem ter vários tipos e diversas estruturas,
como alfanumérico e padrão. A escolha da estrutura afeta o comprimento máximo
do campo e o tipo de dados que você pode inserir no campo.
Opcionalmente, você pode adicionar uma lista de valores válidos a um UDF,
definir um valor padrão, ou tornar o UDF obrigatório
Você pode criar tabelas definidas pelo usuário para o banco de dados. Essas
tabelas podem armazenar outras informações relacionadas. As tabelas
definidas pelo usuário podem ser identificadas pelo prefixo "@".
•Para disponibilizar uma tabela do usuário em um documento ou formulário,
vincule-a a um UDF nesse documento ou formulário.
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Você concluiu o tópico sobre tabelas e campos definidos pelo usuário. Obrigado
pela participação.
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