Bem-vindo ao tópico sobre importação de um plano de contas usando o Data
Transfer Workbench.
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Neste tópico, você verá como importar um plano de contas usando o Data
Transfer Workbench.
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Neste cenário empresarial, seu cliente lhe deu uma planilha com a lista de contas
contábeis do sistema legado.
Você precisa importar essas contas para uma nova empresa que utiliza o SAP
Business One. Você pode fazer isso com o Data Transfer Workbench.
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O Data Transfer Workbench (DTW) é uma ferramenta fornecida com o SAP
Business One para importar dados para objetos do SAP Business One a partir de
uma planilha do Microsoft Excel. O DTW utiliza o DI API para acessar o banco de
dados.
O DTW também pode importar dados de bancos de dados externos usando uma
conexão ODBC.
Neste tópico, o enfoque será na importação de dados de uma planilha.
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Quando você instala o DTW, é criada uma pasta com modelos do Microsoft Excel
para os objetos que podem ser importados. Há também uma pasta que exibe
amostras dos dados do modelo.
Você deve utilizar os modelos fornecidos.
Os modelos são organizados para seguir os menus do SAP Business One. Os
nomes dos modelos são iniciados com o nome da tabela de quatro caracteres do
banco de dados, por exemplo, o modelo de plano de contas é chamado de OACT
– ChartOfAccounts.
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• Você pode utilizar o DTW para importar um plano de contas completo para
uma nova empresa. Se estiver importando um plano de contas para uma nova
empresa, você deverá selecionar a opção de plano de contas Definido pelo
usuário ao criar o banco de dados da empresa. O plano de contas definido
pelo usuário contém apenas os níveis principais.
• Você também pode importar contas adicionais para um plano de contas
existente.
Antes de continuar com a importação, você deve identificar a estrutura de seu
plano de contas, como os níveis e a hierarquia de contas, além dos detalhes
da conta, como tipo de conta, moeda da conta e se a conta é confidencial ou
de controle.
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O modelo do DTW para a importação de um plano de contas pode ser encontrado
na pasta Finanças > Plano de contas.
As primeiras duas linhas de um modelo do DTW são reservadas e não devem ser
removidas.
•A linha 1 contém os nomes dos campos do DI API. Você só pode importar os
campos que são revelados ao DI API.
•A linha 2 contém os nomes dos campos do banco de dados que podem ser
identificados no SAP Business One com Informações do sistema.
•A entrada de dados é iniciada na linha 3.
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Para ajudá-lo, uma dica será aberta quando você mover o mouse sobre os
cabeçalhos das colunas na linha 1.
Se o campo for do tipo "enumeração", os valores válidos serão exibidos. Como
exemplo, os valores válidos do campo Conta Caixa são tYES e tNO. Para indicar
que se trata de uma Conta Caixa, insira o valor tYES nesse campo.
Se o campo for uma cadeia, o comprimento máximo será exibido na dica. Aqui
você pode ver que o comprimento máximo do campo Moeda é três.
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Muitos campos do SAP Business One apresentam valores padrão, por exemplo,
a moeda da conta.
Ao preparar os dados para importação, você não precisará inserir um valor se o
valor padrão atender a suas necessidades.
Os valores padrão não são exibidos nas dicas. No entanto, você pode encontrar
os valores padrão de uma tabela na Referência das tabelas do banco de dados.
No DTW, selecione Ajuda > Referência das tabelas do banco de dados.
Alguns valores padrão são exibidos aqui.
Uma conta será importada como não caixa por padrão. Portanto, você deve
indicar se a conta é caixa.
Uma conta será importada como conta ativa. Portanto, você deve indicar se
esta é uma conta de títulos.
O tipo de conta padrão é "Outros". Portanto, você deve indicar os tipos de
conta de vendas ou despesas.
No caso de uma conta de controle, assegure-se de indicá-la na planilha
usando o campo Bloquear transação manual.
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No modelo do DTW, a coluna A contém o código da conta.
Se estiver importando um plano de contas padrão, insira o número da
conta aqui.
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Se estiver importando um plano de contas segmentado:
• Se for uma conta de títulos, insira o nome da conta na coluna A.
• Se for uma conta ativa, você poderá inserir qualquer valor na coluna A, pois o
valor desta coluna será ignorado. Insira o número real da conta na coluna
FormatCode. O campo FormatCode é inserido apenas para um plano de
contas segmentado. Insira o número completo da conta ativa como uma
cadeia, junto com os segmentos.

Observe que, para um plano de contas segmentado, você deve definir os
códigos dos segmentos no sistema antes de importar as contas.
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O campo da chave superior é importante, pois determina o nível na hierarquia
para uma conta importada.
Você pode importar contas ativas e de títulos usando o DTW.
Para cada conta ativa ou de títulos, você deve referenciar o nível principal ou a
conta de títulos superior da hierarquia de contas na coluna FatherNum. As novas
contas serão inseridas um nível abaixo dessa conta.
Se a conta superior estiver no nível principal, insira o número de 15 dígitos
atribuído pelo sistema. Para localizar o número atribuído pelo sistema para um
nível principal, realize uma consulta na tabela OACT. No modelo do DTW,
verifique se essa célula está formatada como texto para que ela aceite um
número de 15 dígitos.
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Depois de inserir os dados no modelo, grave-o como um arquivo do tipo
delimitado por tabulação, vírgulas ou ponto-e-vírgulas. Esses tipos de arquivos
são aceitos pelo DTW.
Inicie o Data Transfer Workbench e selecione o tipo de dados (dados de
definição, cadastros ou dados transacionais). O plano de contas é um cadastro.
Navegue até o business object e procure o arquivo do modelo gravado.
Verifique os mapeamentos dos campos de origem e destino. Se existirem campos
não associados, isso poderá indicar um problema com os dados de sua planilha.
Como opção, você pode realizar uma simulação. Isso é recomendável. Como
alternativa, importe os dados para uma cópia do banco de dados de produção
primeiro.
Importe os dados e verifique-os no SAP Business One.
Para obter informações de solução de problemas de contas importantes, consulte
a Nota SAP 865191 – Guia de solução de problemas do DTW.
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Aqui temos alguns pontos importantes deste curso. Reserve alguns minutos para
revisá-los.
•O Data Transfer Workbench (DTW) possibilita a importação de um plano de
contas completo de um sistema legado. Primeiro, você deve criar um banco de
dados da empresa com um plano de contas definido pelo usuário.
•Você também pode utilizar o DTW para adicionar contas a um plano de contas
existente, inclusive um plano de contas baseado no modelo de localização
padrão.
•Utilize o modelo OACT fornecido junto com o DTW.
•Observe os valores padrão, os comprimentos e as restrições dos campos.
Consulte a Referência das tabelas do banco de dados para determinar os valores
padrão dos campos, bem como comprimentos e restrições dos dados de um
campo. Você pode encontrar a Referência das tabelas do banco de dados nos
arquivos da Ajuda da aplicação Data Transfer Workbench.
Para cada conta importada, você deve inserir o nível principal superior ou a conta
de títulos na hierarquia do plano de contas (como a chave superior). Para uma
conta no nível dois, este será o número atribuído ao nível principal. Para um
plano de contas segmentado, você deve inserir o número da conta ativa na
coluna FormatCode.

Lembre-se de gravar a planilha como um arquivo delimitado por tabulação,
vírgulas ou ponto-e-vírgulas. Esses são os formatos de arquivo
compatíveis com o DTW.
Realize uma simulação primeiro no DTW ou importe os dados para um
banco de dados de teste para que você possa validar os resultados.
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Você concluiu o tópico sobre importação de um plano de contas usando o Data
Transfer Workbench. Obrigado pela participação.
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