Bem-vindo ao tópico sobre importação de dados do cadastro do item utilizando o
Data Transfer Workbench.
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Nesse curso, você verá como importar dados do cadastro do item, incluindo
preços nas listas de preços. Você também verá como importar quantidades do
item iniciais utilizando documentos de recebimentos de mercadoria.

2

Nesse cenário empresarial, o cliente está implementando o SAP Business One e
precisa migrar os preços e dados do cadastro do item a partir do sistema legado.
Antes do cliente iniciar a operação, você precisa inserir custos e quantidades
iniciais como saldos iniciais no sistema novo.
Muitos dos itens são administrados por lotes.
Os dados do cadastro do item, com números de lote (ou de série) e determinação
de preço, podem ser migrados utilizando o Data Transfer Workbench. Você
também pode importar quantidades iniciais para os itens.
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A primeira parte desse tópico trata da importação dos dados do cadastro do item.
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O modelo principal para os dados do cadastro do item importa campos para a
tabela OITM. Isso inclui o cabeçalho e as fichas Geral, Dados de compra, de
venda, de estoque e de planejamento do objeto dos dados do cadastro do item.
Você pode inserir a unidade de medida de estoque no modelo OITM, como
também a unidade de medida de vendas e compras.
Os modelos filhos para o objeto são as tabelas ITM1 – Items_Prices e OITW –
ItemWarehouseInfo. Essas tabelas mantêm o preço do item em múltiplas listas de
preços (tabela ITM1) e várias informações relacionadas ao depósito do item
(tabela OITW).
Outros modelos são fornecidos na pasta de modelos DTW para atualizar uma
lista de fornecedores preferidos para o item (tabela ITM2). Observe que os
fornecedores nessa lista devem ter um registro de cadastro de parceiros de
negócios.
Você também pode inserir informações de inventário rotativo para itens utilizando
o modelo de tabela ITW1.

5

A tabela principal OITM contém mais de cem campos. Muitos dos campos
possuem valores padrão a partir do sistema ou de acordo com a configuração do
sistema, por exemplo, o método de conta contábil definido como padrão a partir
das Configurações gerais.
Outros campos possuem valores válidos específicos que devem ser inseridos na
planilha eletrônica. Você pode consultar os valores válidos abrindo a dica para o
campo na primeira linha.
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Para ver quais campos possuem as predefinições do nível de sistema para uma
tabela, consulte a Referência das tabelas do banco de dados, distribuída com o
software SAP Business One. Você pode abrir a Referência das tabelas do banco
de dados a partir do menu Ajuda no DTW. Vá para o objeto e para a tabela do
objeto.
Se existir um valor de sistema padrão para um campo, ele será exibido aqui.
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Utilizando o modelo ITM1, você pode importar um preço do item para uma ou
mais listas de preços.
Você pode importar os preços com os dados do cadastro do item ou importar as
listas de preços em execuções separadas.
Para importar um preço, insira o código do item, o número da lista de preços, o
preço e, opcionalmente, a moeda.
O número da lista de preços pode ser encontrado efetuando uma consulta na
tabela OPLN.
Observação: Atualmente, o modelo da lista de preços não inclui os novos campos
da lista de preços para moedas adicionais.
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Se você precisar atualizar preços em uma lista de preços existente, você terá que
inserir o campo LineNum no modelo ITM1. É uma versão de número inteiro do
número da lista de preços, iniciando com o zero.
Nesse caso, você precisa selecionar a opção no DTW para atualizar os dados
existentes, uma vez que você estará atualizando o objeto do item.
Se você atualizar uma lista de preços baseada em outra lista de preços, o campo
de seleção manual será marcado e o preço não será atualizado se o preço base
modificar-se posteriormente.
Observe que você também pode importar e atualizar listas de preços utilizando a
ferramenta Importar do Excel no SAP Business One. Você pode encontrar
informações sobre essa ferramenta em um curso relacionado.
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Se o estoque do item for administrado por depósito, você poderá inserir níveis de
estoque mínimos e máximos para cada depósito, utilizando o modelo OITW –
ItemWarehouseInfo. As informações inseridas nesse modelo também são
exibidas na ficha Dados do estoque nos dados do cadastro do item.
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Os campos definidos pelo usuário são sempre adicionados aos registros 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.

11

Antes de importar dados do cadastro do item, você precisa criar os grupos de
itens e depósitos no sistema.
Você pode criar grupos de itens e depósitos manualmente ou utilizar os modelos
DTW OITB – ItemGroups e OWHS – Warehouses. Você pode encontrar esses
modelos na pasta Administração > Configuração > Estoque.
As listas de preços devem ser criadas antes de você importar o preço de um item.
Você pode criar manualmente listas de preços no sistema ou criar novas listas de
preços utilizando o modelo DTW OPLN – PriceLists.
Outras informações relacionadas a itens, tais como fabricantes e o cadastro para
fornecedores preferidos, devem ser configuradas previamente, de modo que você
possa fazer referência a elas no modelo OITM.

12

A segunda parte desse tópico trata das quantidades iniciais para itens.
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Após a importação dos dados do cadastro do item durante um projeto de
implementação, você terá que inserir saldos iniciais antes de iniciar a operação.
Os saldos iniciais registram o custo do item e quantidades em estoque físico O
custo do item é utilizado para a avaliação de estoque.
As informações sobre o número de lote e de série podem ser inseridas com as
quantidades de itens.
Os saldos iniciais são tratados de forma mais detalhada em outro tópico.
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Uma das maneiras de inserir quantidades de itens é o documento de recebimento
de mercadorias. É um recebimento de mercadorias não relacionado a um pedido
de compra. Após a importação de um recebimento de mercadorias, a quantidade
em estoque é atualizada no depósito.
Além do mais, se um estoque permanente estiver em utilização, um lançamento
contábil manual será lançado para registrar o valor do estoque.
Você pode criar o recebimento de mercadorias manualmente ou importá-los em
grande quantidade, utilizando o DTW.
No DTW, o modelo principal para a importação de um documento Recebimento
de mercadorias é OIGN – Documentos. Há quatro modelos filhos para a
importação das linhas de documento e para a importação de números de lote e
de série para os itens recebidos no estoque.
A vantagem em utilizar um documento de recebimento de mercadorias para
importar saldos iniciais é que você tem um documento como a fonte para os
saldos iniciais.
Observe que o modelo DTW OITW – Inventário pode ser utilizado após uma
contagem do estoque para ajustar as quantidades em estoque. No entanto, o
modelo OITW – Inventário não atualiza a quantidade em estoque, apenas a
quantidade contada. Por isso, se você utilizar esse modelo para quantidades
iniciais, terá que lançar a quantidade em estoque de maneira separada, utilizando
a transação de saldos iniciais na aplicação SAP Business One.
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No modelo OIGN, insira as informações de cabeçalho para o documento de
recebimento de mercadorias.
Cada linha representa um documento de recebimento de mercadorias.
Se você deseja que o sistema aloque números do documento, você pode inserir
qualquer número como o DocNum na coluna A.
Se você deseja inserir números do documento manualmente, configure o valor do
campo HandWritten na coluna C como tYES e insira o número do documento
manualmente como o DocNum.
É uma boa prática inserir informações de referência para que você possa
identificar os documentos e lançamentos contábeis manuais como saldos
iniciais.
Observe que as datas do documento devem ser inseridas utilizando o formato
DDMMAAAA.
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Utilize o modelo IGN1 para importar as linhas do documento para o recebimento
de mercadorias.
Cada linha no modelo IGN1 está vinculada de volta à respectiva linha pai
utilizando o campo ParentKey na coluna A.
Cada linha contém as quantidades para um item em um depósito.
O campo Preço é utilizado para calcular o valor do estoque. Em uma
administração contínua de estoque, você precisa considerar atenciosamente o
valor inserido aqui:
•Para o preço médio móvel, sempre que você receber itens, o custo do item será
recalculado utilizando o cálculo da média móvel. Por isso, você precisa certificarse de que o preço coincide com o preço de custo médio no sistema legado.
•Para a determinação de preços FIFO, você deveria importar múltiplos
documentos com diferentes quantidades em diferentes preços de custo para
representar as camadas FIFO no sistema legado.
•Para itens de custo padrão, o custo do item pode ser inserido pelo cadastro no
modelo OITM.
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Para importar números de série, utilize o modelo SRNT. Ele é encontrado na
mesma pasta de modelos como o modelo de recebimento de mercadorias.
Uma vez que o número de série é único a um item, insira cada número de série
em uma linha separada no modelo SRNT.
Cada número de série está vinculado a uma linha no modelo de origem de linhas
de documento IGN1, utilizando o campo DocLineNum.
No exemplo exibido, a primeira linha no documento de recebimento de
mercadorias tem uma quantidade de dois itens. Os dois números de série estão
inseridos no modelo SRNT com um número de linha de base zero para indicar a
primeira linha no documento.
O campo ParentKey está vinculado ao documento do cabeçalho de origem.
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Para importar números de lote, utilize o modelo BTNT. Ele é encontrado na
mesma pasta de modelos como o modelo de recebimento de mercadorias.
Insira a quantidade para cada lote em uma linha separada. Utilize o campo
DocLineNum para vincular o lote a uma linha no documento.
Nesse exemplo, as duas primeiras linhas no modelo BTNT pertencem à primeira
linha no documento. Essa linha tem uma quantidade de 48 itens. No modelo
BTNT, essa quantidade é dividida em dois lotes, sendo 24 itens por lote.
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Aqui temos alguns pontos importantes deste curso. Reserve alguns minutos para
revisá-los.

Você pode importar dados do cadastro do item e custos do item utilizando
o Data Transfer Workbench.
Grupos de itens, depósitos e listas de preços devem ser criados antes da
importação dos itens.
O modelo principal para os dados do cadastro do item é OITM. Há tabelas
relacionadas a listas de preços, fornecedores preferidos e informações
sobre itens do depósito.
Para importar dados para os campos definidos pelo usuário, adicione os
campos e seus valores no final do modelo.
Ao preparar-se para o início de operação, você pode importar, como saldos
iniciais, as quantidades iniciais e custos do item para itens, utilizando o
modelo DTW Recebimento de mercadorias.
Os modelos também são fornecidos para importar números de série e de
lote para os itens durante o recebimento no estoque.
Utilize o modelo OITW – ItemWarehouseInfo para importar informações de
depósito, tais como estoque mínimo e estoque máximo, para um item, se
o estoque for administrado por um depósito.
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Você concluiu o tópico sobre a importação dos dados do cadastro do item
utilizando o Data Transfer Workbench. Obrigado pela participação.
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