Bem-vindo ao tópico sobre alertas.
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Neste tópico, falaremos sobre o mecanismo de alerta fornecido pela aplicação
SAP Business One.
Você aprenderá a configurar e executar dois tipos de alerta – alertas predefinidos
e alertas definidos pelo usuário.
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Vamos examinar um exemplo de negócio para um alerta. No exemplo mostrado
aqui, o gerente de compras quer ser notificado automaticamente assim que um
item de estoque ficar abaixo do estoque mínimo. Ao receber a notificação, o
gerente pode decidir se deseja encomendar mais itens.
Esse exemplo é um requisito bem simples que pode ser configurado facilmente
utilizando um alerta predefinido no sistema.
O SAP Business One também pode aceitar requisitos mais complexos com a
adição de consultas.
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•

O mecanismo de alerta no SAP Business One informa um ou mais usuários
quando ocorre uma condição ou um evento específico. É importante notar que
os alertas não impedem a ocorrência do evento de ocorrer. Eles notificam você
depois que o evento ocorre.

•

Uma utilização criativa de alertas é como uma lista de tarefas ou uma ordem
de produção de um indivíduo. Por exemplo, você pode criar uma lista de notas
fiscais de entrada novas e enviar essa lista ao gerente de fornecedores para
revisão final por meio de um alerta diário ou semanal.

•

Para receber um alerta, o usuário precisa ter uma conta de usuário no SAP
Business One.
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Há duas formas de configurar um alerta.
Você pode utilizar um dos alertas predefinidos fornecidos com o SAP Business
One ou criar seu próprio alerta com base em uma consulta.
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•

A maneira mais simples de utilizar o mecanismo de alerta é por meio de alertas
predefinidos. Os alertas predefinidos servem para situações comerciais
comuns nas quais geralmente são utilizados alertas.

•

Para visualizar a lista de alertas predefinidos, selecione Administração >
Administração de alertas, depois, digite * no campo Nome e clique em
Procurar.
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Os alertas de desconto, desvio do lucro bruto, desvio do limite de compromisso e
desvio do limite de crédito podem ser aplicados a documentos de vendas.
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O alerta predefinido para desvio do orçamento pode ser aplicado a documentos
de compras, pagamentos e lançamentos contábeis manuais. Esse alerta não
depende da advertência de orçamento definida em Configurações gerais.
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•

O alerta de desvio do estoque mínimo se aplica quando a adição de um
documento de solicitação de remessa deixa o nível de estoque abaixo do
mínimo definido nos dados do cadastro do item. Esse alerta não é emitido se o
bloqueio de estoque está ativado nas configurações do documento.

•

O alerta MRP mostra um lembrete quando uma recomendação do MRP deve
ser liberada em um intervalo selecionável.
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• Para utilizar um alerta predefinido, selecione os nomes dos usuários que
devem receber a notificação, depois, selecione um ou mais mecanismos
preferenciais para notificar cada usuário.
• Os alertas internos são exibidos na janela pop-up Mensagens/alertas no cliente
do SAP Business One e também podem ser visualizados no cockpit.
•

Os mecanismos de e-mail, SMS e fax exigem a integração desses serviços
com o SAP Business One.

•

O mecanismo de celular exige o componente de integração do SAP Business
One.

•

Os endereços de e-mail e números de telefone devem ser configurados na
conta do usuário.
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•

Para os alertas predefinidos, com exceção do desvio do estoque mínimo, você
pode limitar ou ampliar o escopo do alerta configurando condições e
selecionando quais tipos de documento serão verificados em relação à
situação de alerta.

•

O alerta será acionado imediatamente após a adição do documento ao
sistema.
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•

Você pode atribuir prioridade a um alerta. Quando a mensagem é recebida na
janela Mensagens/alertas do destinatário ou na janela do Microsoft Outlook, as
mensagens com prioridade alta são marcadas em vermelho.

• Por fim, você deve ativar o alerta para entrar em vigor, utilizando o campo de
seleção. Você também pode utilizar esse campo de seleção para desativar um
alerta a qualquer momento.
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•

Você pode adicionar seus próprios alertas com base em uma consulta gravada
do usuário. Para criar um alerta, alterne para o modo Adicionar e selecione a
consulta gravada do usuário.

•

A consulta especifica as condições comerciais para acionar o alerta. Isso
permite que os alertas sejam configurados para várias condições ou para
condições exclusivas de uma empresa.

•

Por exemplo, se você quiser alertar o gerente de orçamento sempre que
alguém criar um pedido de compra com valor total acima de 5.000, sua
consulta selecionará os pedidos de compra com valor acima de 5.000 no
banco de dados.
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• Depois, selecione os usuários e os mecanismos de notificação, bem como a
prioridade da notificação, da mesma forma que para alertas predefinidos.
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• Diferente dos alertas predefinidos, os alertas definidos pelo usuário não são
acionados quando um documento é adicionado ao sistema. Os alertas
definidos pelo usuário são acionados quando a consulta é executada se as
condições são atendidas.
• Portanto, você precisa definir a frequência de execução da consulta (em
minutos, horas, dias, semanas ou meses). Se você deixar o campo de
frequência em branco, o alerta será enviado apenas uma vez.
• Quando a consulta é executada, uma notificação de alerta é enviada aos
usuários se as condições dessa consulta são atendidas. Se as condições não
são atendidas, a notificação não é enviada.
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Os alertas internos são exibidos na janela Visão geral de mensagens/alertas
do usuário. Se for utilizada uma consulta para o alerta, os resultados da
consulta serão exibidos nessa janela.
Se você marcar o campo de seleção Gravar histórico, uma nova mensagem de
alerta será adicionada à janela de alertas toda vez que o alerta for acionado
pela execução da consulta. Isso pode sobrecarregar a janela de alertas
rapidamente se o mesmo alerta ocorre com frequência.
Se você não marcar o campo de seleção Gravar histórico, cada alerta novo
sobregravará o anterior na janela Visão geral de mensagens/alertas. O alerta
será mostrado em negrito para indicar ao usuário que é um alerta novo.
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• Quando você desenvolve consultas para alertas, precisa considerar a
frequência de execução da consulta e quais resultados devem ser enviados no
alerta ao usuário.
• No exemplo mostrado aqui, o alerta é utilizado para gerar uma lista de trabalho
para o dia seguinte com base nos novos pedidos de compra inseridos no dia
anterior. A consulta reportará uma lista de pedidos de compra com valor total
acima de 5.000 que foram lançados durante o dia útil atual.
•

Se a frequência estiver definida como uma vez por dia, a consulta deverá
limitar os resultados a documentos adicionados nesse dia. Aqui a data de
lançamento do documento é comparada com a data atual obtida por meio da
função getdate().
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Aqui temos alguns pontos importantes desta sessão.
Reserve alguns minutos para revisá-los.
•Os alertas enviam notificações aos usuários quando certos eventos ocorrem no
sistema. Lembre-se de que os alertas só notificam você depois da ocorrência do
evento; os alertas não impedem a adição de documentos ao sistema.
•São fornecidos vários eventos predefinidos que você pode utilizar facilmente.
Você também pode adicionar alertas definidos pelo usuário com base em
consultas do usuário.
•Os alertas predefinidos são acionados quando é adicionado um documento que
atende às condições especificadas no alerta.
•Os alertas definidos pelo usuário só são acionados quando a consulta é
executada e gera resultados. A consulta é executada no período especificado e o
resultado dela é enviado como alerta aos usuários.
•Os alertas definidos pelo usuário podem ser utilizados para notificar aos usuários
situações comerciais únicas ou complexas. Você também pode utilizar alertas
definidos pelo usuário para criar listas de tarefas de rotina para usuários.
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Você concluiu o tópico sobre alertas no SAP Business One. Obrigado pela
participação.
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