Bem-vindo ao tópico sobre importação de cadastros de parceiros de negócios
usando o Data Transfer Workbench.
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Neste tópico, você verá como importar cadastros de parceiros de negócios
usando o Data Transfer Workbench.
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Neste cenário empresarial, você precisa importar registros de parceiros de
negócios de uma sistema legado para o banco de dados de uma nova empresa.
Os registros foram extraídos para uma planilha.
O cadastro contém outros campos que foram adicionados ao objeto do cadastro
como campos definidos pelo usuário.
Usando o Data Transfer Workbench, você pode importar dados para objetos dos
parceiros de negócios e campos definidos pelo usuário.
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O objeto do parceiro de negócios, como mostrado na tela, utiliza várias tabelas.
No Data Transfer Workbench, vários modelos são fornecidos para importar dados
parar as tabelas. Algumas das tabelas são exibidas aqui, mas você deve verificar
a pasta de modelos para consultar todos os modelos disponíveis.
Cada modelo tem o nome da tabela que ele atualiza. O modelo pai atualiza a
tabela OCRD, permitindo que você importe campos no cabeçalho e nas fichas
Geral e Condições de pagamento do objeto.
Você pode utilizar modelos filhos para importar dados para outras tabelas do
objeto, por exemplo, a tabela OCPR de importação de pessoas de contato.
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No modelo pai OCRD, você deve especificar as informações principais do
parceiro de negócios, como o código e o nome.
•O campo do tipo de cartão identifica se o parceiro de negócios é um cliente,
fornecedor ou lead. O tipo de cartão padrão representa um cliente, portanto, você
poderá deixar esse campo em branco se estiver importando registros de clientes.
•O código do grupo atribui o parceiro de negócios a um grupo de clientes ou
fornecedores. Se você deixar o código do grupo em branco no modelo, o grupo
será padronizado como o primeiro grupo de clientes ou fornecedores do sistema,
por exemplo, 100 para clientes ou 101 para fornecedores. Se você inserir um
código de grupo, utilize o código da tabela OCRG relacionada (a tabela de grupos
de clientes ou fornecedores).
•A moeda do parceiro de negócios será padronizada como a moeda corrente. Se
você inserir uma moeda, utilize o símbolo internacional da moeda de 3 dígitos
conforme definido na tabela de moedas do sistema.
•As condições de pagamento serão padronizadas a partir das Configurações
gerais.
•Se o grupo de parceiros de negócios tiver uma lista de preços associada, essa
lista será o padrão. Se não houver uma lista de preços associada ao grupo, a lista
de preços será obtida das condições de pagamento padrão.
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Para importar informações de contato da ficha Pessoas de contato do cadastro,
utilize o modelo OCPR filho e insira cada contato em uma linha separada. Você
pode importar vários contatos para um parceiro de negócios.
O modelo filho referencia a linha do modelo pai usando o campo de código do
cartão.
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Você pode especificar um endereço de cobrança e um endereço de entrega no
modelo OCRD pai. Esses endereços se tornam os endereços padrão.
Para importar vários endereços para um parceiro de negócios, utilize o modelo
CRD1 filho.
No modelo CRD1, insira cada endereço em uma linha separada e utilize o campo
AddressName para definir a etiqueta de cada endereço.
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Você pode utilizar os modelos filhos para atualizar contatos ou endereços
individuais em um registro de cadastro existente.
No modelo filho, identifique o contato ou endereço a ser atualizado preenchendo
o campo LineNum. O campo LineNum é preenchido com um número inteiro: 0
para a primeira linha, 1 para a segunda linha e assim por diante. Normalmente,
as linhas correspondem à ordem da importação original. No entanto, você deve
verificar a linha de um contato ou endereço realizando uma consulta na tabela
OCPR ou CRD1.
Você pode adicionar uma nova linha de contato ou endereço a um registro de
parceiro de negócios existente definindo adequadamente o valor de LineNum
para que ele não atualize uma linha existente.
Não é preciso incluir o modelo OCRD pai ao atualizar linhas individuais. Lembrese de selecionar a opção "Atualizar dados existentes" no DTW.
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Os campos definidos pelo usuário são sempre adicionados aos registro do
cadastro para reter informações específicas aos processos de negócios da
empresa.
Para importar dados para um campo definido pelo usuário, basta adicionar o
nome do campo ao final do modelo, como mostrado aqui, e inserir os dados na
coluna.
Você deve utilizar o DTW para importar dados para campos definidos pelo
usuário. Não é possível realizar a importação para campos definidos pelo usuário
com a ferramenta Importar do Excel.
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Aqui temos alguns pontos importantes deste curso. Reserve alguns minutos para
revisá-los.

Usando o Data Transfer Workbench, você pode importar e atualizar dados
no objeto do parceiro de negócios.
O objeto do parceiro de negócios utiliza várias tabelas do banco de dados,
portanto, vários modelos do DTW são fornecidos. O modelo principal é o
OCRD, exigido ao importar um novo parceiro de negócios. Neste
modelo, você pode especificar um endereço de cobrança e de envio,
bem como um padrão em branco para o parceiro de negócios.
Usando os modelos filhos, você pode importar vários funcionários de
contato, endereços de cobrança e envio e contas bancárias dos
parceiros de negócios. Você pode importar esses modelos filhos junto
com o modelo pai, ou importar os modelos filhos separadamente. Se
você importar os modelos filhos separadamente, selecione a opção
"Atualizar dados existentes", pois o registro do cadastro já existe.
Você também pode importar dados para campos definidos pelo usuário
que foram adicionados ao objeto do parceiro de negócios. Para isso,
adicione os campos ao final do modelo.
Para atualizar as informações de uma linha, como o número de telefone do
contato, selecione a opção "Atualizar dados existentes" e preencha o
campo LineNum no modelo filho para identificar a linha.
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Você concluiu o tópico sobre importação de cadastros de parceiros de negócios
usando o Data Transfer Workbench. Obrigado pela participação.
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