Bem-vindo ao tópico sobre procedimentos de autorização no SAP Business One.
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Após a conclusão deste tópico, você estará apto a descrever o fluxo do processo
empresarial quando é utilizado um procedimento de autorização e configurar um
novo processo de autorização no SAP Business One.
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No cenário empresarial mostrado aqui, é preciso autorizar despesas acima de
determinado limite. Essas despesas devem ser autorizadas pelo departamento de
contabilidade.
Você pode utilizar um procedimento de autorização sempre que o esquema de
trabalho exige autorização antes da geração de certos documentos como, por
exemplo, pedidos de compra.
Se o valor do documento de despesas exceder o limite, o procedimento de
autorização bloqueará o documento até esse ser autorizado.
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Vejamos o fluxo de trabalho de um procedimento de autorização:
• A pessoa que cria o documento é o autor.
• Quando o autor adiciona um documento ao sistema, o sistema verifica se há
alguma condição para ser necessária a autorização.
• Se o documento atende à condição de autorização, o autor é notificado de que
o documento precisa de autorização.
• O sistema grava o documento como esboço, permitindo que o usuário continue
trabalhando em outros documentos.
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O processo de autorização é iniciado:
• Uma solicitação interna é enviada imediatamente ao primeiro nível de
autorização. Essa solicitação é exibida na janela Visão geral de
mensagens/alertas e o aprovador pode visualizar o documento. Se a aplicação
móvel estiver integrada, as autorizações poderão ser feitas por celular.
• Se o aprovador recusar o documento, uma mensagem interna será enviada de
volta ao autor com um link para o documento recusado.
• O autor pode gerar um documento corrigido. Se a condição que torna a
autorização necessária não for mais atendida, o documento poderá ser
adicionado ao sistema. Se a condição continuar sendo atendida, outro
procedimento de autorização será iniciado.
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Se o documento for autorizado no primeiro nível de autorização, o processo de
autorização continuará:
• Uma solicitação de autorização será enviada ao próximo nível de autorização
(se aplicável).
• Se o documento for autorizado no último nível de autorização, uma mensagem
interna será enviada de volta ao autor com um link para o documento de
esboço. Agora o autor pode adicionar o documento.
Este é um exemplo de procedimento de autorização bem simples. Na vida real,
os procedimentos de autorização podem ser mais complexos, exigindo a
verificação de várias condições e ter mais níveis de autorização.
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Para definir um procedimento de autorização, você precisa:
1. Ativar o processo de autorização no sistema. Para isso,
selecione Administração > Inicialização do sistema >Configurações gerais.
Selecione a ficha PN e marque o campo de seleção Ativar procedimentos de
autorização.
2. Definir um ou mais níveis de autorização.
3. Criar um modelo de autorização.
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Cada nível de autorização é formado por uma lista de usuários que podem
autorizar o documento, os quais têm o mesmo poder decisório no procedimento
de autorização.
Todos os aprovadores devem primeiro ser definidos como usuários no SAP
Business One.
Em nosso cenário, temos dois usuários de compra que podem autorizar um
documento de compras antes de ele ser enviado ao gerente de compras para
autorização final, mas só precisamos da autorização de um deles.
Portanto, foram definidos dois usuários autorizadores para o primeiro nível, mas é
necessária apenas uma autorização para permitir que o processo siga para o
próximo nível. Qualquer um deles pode autorizar o documento. Isso permite
que o processo de autorização continue no caso de férias e ausências.
No segundo e último nível, definimos um aprovador– o gerente de compras que é
o aprovador final. Note que isso poderá ser um gargalo se o gerente de
compras se ausentar, portanto, o ideal seria você incluir outro usuário nesse
nível.
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Os modelos de autorização se baseiam nos requisitos empresariais para
implementar um processo de autorização. Eles combinam quatro elementos que
definem o processo: os autores dos documentos, os nomes dos aprovadores de
cada nível, os documentos sujeitos a autorização e as condições do documento
que exigem autorização. Portanto, primeiro, você deve definir os níveis de
autorização para poder incluí-los no modelo de autorização.
Você pode definir um modelo de autorização que se relacione a um tipo
específico de documento ou possa ser aplicado a vários tipos de documento com
condições semelhantes para autorização.
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Na ficha Autores, selecione os usuários que criaram os documentos que precisam
de autorização. Todos os autores devem primeiro ser definidos como usuários no
SAP Business One.
Apenas os usuários especificados aqui estão sujeitos a um processo de
autorização.
O sistema impede o usuário de modificar um modelo se ele está selecionado
como autor desse modelo.
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Na ficha Documentos, você seleciona os tipos de documento para autorização. O
processo de autorização será aplicado a todos os tipos de documento
selecionados aqui.
Os tipos de documento de compras e vendas podem ser selecionados em um
modelo; no entanto, quando você adicionar níveis ao modelo, os aprovadores
indicados serão os mesmos para todos os documentos. Portanto, se você
precisar de aprovadores diferentes para documentos de compras e vendas, utilize
modelos de autorização separados para que seja possível incluir aprovadores
diferentes em cada modelo.
O sistema não permitirá que você selecione tipos de documento de compras e
vendas com tipos de documento de estoque ou pagamento no mesmo modelo.
Você precisará criar outros modelos para esses tipos de documento.
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Na ficha Níveis, você inclui um ou mais níveis predefinidos no modelo.
A sequência na qual os níveis estão listados no modelo se torna a ordem de um
processo de autorização multinível.
Você pode reorganizar a sequência utilizando as setas para cima e para baixo.
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Na ficha Condições, você define as condições que tornam necessária a
autorização. Há três opções:
•Você pode escolher não aplicar nenhuma condição aos tipos de documento
selecionados. Os tipos de documento selecionados sempre estarão sujeitos a
autorização.
•Você pode escolher uma condição predefinida. As condições predefinidas
disponíveis no modelo dependem dos tipos de documento selecionados, mas
servem para situações comuns, como uma quantidade ou um total que excede
um valor informado. Neste exemplo, especificamos a condição de que o total do
documento deve ser superior a 5.000.
•Você pode escolher adicionar condições próprias por meio de uma consulta do
usuário. Isso permite que você crie modelos para processos de autorização mais
complexos.
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Ao utilizar uma condição predefinida, você pode selecionar um operador como
"maior que" ou "igual a" e inserir um valor para comparação.
Você também pode selecionar "No intervalo" ou "Fora do intervalo" como
coeficiente e inserir dois valores para o intervalo, do menor para o maior,
separados por um hífen.
Note que um procedimento de autorização será aplicado se apenas uma das
condições predefinidas for atendida. No exemplo mostrado aqui, isso significa se
o valor total do documento for maior que 5.000 ou a quantidade estiver entre 5 e
200.
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Você pode utilizar consultas como condições de um procedimento de autorização.
Isso permite que você desenvolva cenários de autorização configurados.
Você pode utilizar uma consulta, em vez de condições predefinidas, ou combinar
condições predefinidas com uma consulta.
O processo de autorização será iniciado se apenas uma das condições for
atendida. Em outras palavras, as condições são avaliadas com a lógica OR.
Se você precisar que várias condições sejam atendidas, utilize uma consulta, em
vez das condições predefinidas, e escreva as condições da consulta vinculadas
ao operador AND.
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Quando você utiliza uma consulta em um procedimento de autorização, a
consulta deve utilizar a cláusula SELECT DISTINCT ‘TRUE’, para que o resultado
seja uma afirmação VERDADEIRA se as condições da consulta são atendidas.
Uma afirmação VERDADEIRA acionará um procedimento de autorização, uma
FALSA não.
No exemplo acima, duas condições devem ser atendidas para ser necessária a
autorização – o saldo da conta do cliente estar acima de 10.000 e o total do
pedido estar acima de 2.500. A consulta fará uma seleção da tabela de pedido de
venda ORDR e do cadastro de parceiros de negócios OCRD.
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Ao escrever uma consulta para um procedimento de autorização, você precisará
referenciar o documento atual na janela ativa. A janela ativa é aquela na qual o
autor está trabalhando, diferente das consultas padrão, em que você seleciona
informações no banco de dados.
Para referenciar um campo na janela ativa, você deve incluir um símbolo $ na
frente do campo.
Na consulta mostrada aqui, um símbolo $ é utilizado com os campos CardCode e
DocTotal no documento de vendas ativo.
O símbolo $ não é necessário para os campos que são armazenados no banco
de dados, como o campo de saldo do registro de cadastro.
Note que você só pode utilizar essa consulta para pedidos de venda, já que os
nomes de campo e tabela utilizados aqui são exclusivos da tabela de pedido de
venda ORDR.
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Se você utilizar uma consulta em um modelo de autorização com vários tipos de
documento selecionados, precisará escrevê-la utilizando a sintaxe de números de
item e coluna. Essa sintaxe permite que você utilize a mesma consulta em vários
tipos de documento.
Para encontrar os números de item e coluna de um campo, selecione Visão >
Informações do sistema e passe o cursor sobre o campo no documento ativo.
O número do item de um campo é igual em todos os tipos de documento que têm
a mesma estrutura, como documentos de compras e vendas. Nesses
documentos, os números de item e coluna são os mesmos, mas os nomes de
tabela são diferentes. Neste exemplo, o número do item para CardCode é 4 e
para DocTotal, 29.
Para utilizar a sintaxe do número do item, adicione um segundo símbolo $ na
frente do número do item, entre colchetes, para indicar que é utilizada a sintaxe do
item. O número da coluna é sempre 0 nas consultas do procedimento de
autorização, já que elas só referenciam campos presentes no cabeçalho de um
documento.
A sintaxe de consulta do número do item devolverá um valor de cadeia. Portanto, se você
precisar do resultado em um formato diferente, precisará especificar o formato na última
parte da sintaxe:
Se o campo for definido como 0, ele será recuperado como uma cadeia. Esse é o padrão.
Se o campo for definido como número, ele será recuperado como um número e poderá ser
utilizado em cálculos.
Se o campo for definido como moeda, apenas o símbolo monetário será recuperado de um
campo que contém o valor e o símbolo monetário.
Se o campo for definido como data, ele será recuperado como um campo de data para
cálculos de data.

18

Para testar a sintaxe de uma consulta que referencia a janela ativa, crie um
documento que atenda às condições. Mantenha esse documento na janela ativa
e execute a consulta no menu Ferramentas. A consulta retornará um resultado
verdadeiro ou falso.
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Quando você especifica vários aprovadores no mesmo nível, todos eles têm o
mesmo poder decisório no procedimento de autorização.
Você precisa considerar a consequência da utilização de vários aprovadores no
mesmo nível.
Neste exemplo, o número mínimo necessário de aprovadores é 1.
Um dos aprovadores autoriza o documento. Depois, outro aprovador recusa o
mesmo documento.
No entanto, essa recusa não tem efeito se ocorre após a primeira autorização.
Como só uma autorização é necessária, o documento é autorizado e pode ser
adicionado ao sistema.
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No segundo cenário, um dos aprovadores recusa o documento. O documento é
mantido como pendente até os outros aprovadores responderem.
Se todos os aprovadores recusam o documento, o autor é avisado de que o
documento foi recusado.
No entanto, se outro aprovador autoriza o documento e o número mínimo de
aprovadores necessários é atingido, o documento é autorizado e o autor pode
adicionar esse documento ao sistema.
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Suponha que você seja o autor de um documento que precisa de autorização; no
entanto, não recebeu nenhuma resposta dos aprovadores. Você pode visualizar o
status de autorização do documento utilizando o Relatório de status de
autorização.
Você, ou o aprovador, pode cancelar a solicitação de autorização do documento
selecionado a linha dela no relatório e clicando em Cancelar no menu Dados.
O status no relatório pode mostrar um dos seguintes valores:
Pendente – o documento está aguardando autorização.
Autorizado – o documento foi autorizado e convertido de esboço em
documento normal.
Recusado – o documento não foi autorizado e permanece como esboço.
Cancelado – um procedimento de autorização foi cancelado no Relatório de
status de autorização. Neste caso, o esboço não pode ser convertido em
documento normal. Esse status também é refletido no documento em si.
Se você for um aprovador, poderá utilizar o Relatório de decisão de autorização
para visualizar todos os documentos que precisam da sua autorização.
Utilizando esse relatório, você pode autorizar ou recusar diretamente vários
documentos ao mesmo tempo.
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Aqui temos alguns pontos importantes deste curso. Reserve alguns minutos para
revisá-los.
•Para configurar um procedimento de autorização, primeiro, você ativa a opção de
procedimentos de autorização em Configurações gerais, depois, define níveis e
cria modelos de autorização.
•Para criar um procedimento de autorização multinível, combine vários níveis
predefinidos no modelo de autorização.
•Você pode definir condições para um procedimento de autorização:
Se você escolher "sempre", o procedimento será iniciado para todos os tipos
de documento selecionados no modelo.
Você pode selecionar uma condição predefinida, ou...
Adicionar sua própria consulta de usuário contendo as condições.
•Ao utilizar uma consulta em um modelo de autorização, você deve escrevê-la de
modo que ela retorne um resultado verdadeiro ou falso.
•Se a consulta só precisa referenciar um tipo específico de documento, você pode
utilizar a sintaxe de nomes de tabela e campo. Para referenciar campos na janela
ativa, inclua um símbolo $ na frente dos colchetes.
•Se a consulta precisa funcionar com vários tipos de documento que têm a
mesma estrutura, utilize a sintaxe de números de item e coluna e inclua outro
símbolo $ dentro dos colchetes.
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Você concluiu o tópico sobre procedimentos de autorização. Obrigado pela
participação.
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