Bem-vindo ao tópico sobre saldos iniciais.
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Nesse tópico, você aprenderá as várias opções para inserir saldos iniciais dos
parceiros de negócios, estoque e contas contábeis. Você também aprenderá
como inserir quantidades de itens retidos em estoque com os custos.
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Antes do início de operação, você tem um curto período em que deve inserir
os saldos da conta contábil do sistema legado, incluindo os saldos para as
contas do parceiro de negócios. Você também terá que inserir os custos e
quantidades de itens. No final desse procedimento, os relatórios financeiros no
novo sistema SAP Business One corresponderão aos relatórios legados.
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O período logo antes do início de operação é chamado de cutover. Esse
período pode ser tão curto quanto algumas horas ou pode durar alguns dias,
como mais que um final de semana.
No entanto, você deve realizar o planejamento para cutover muito antes no
projeto de implementação, na fase 3 - Realização do projeto.
Há muitas coisas que devem ser consideradas. Haverá um período de
execução simultâneo do sistema SAP Business One com o sistema legado? O
início de operação pode ocorrer no início de um exercício fiscal? As transações
em aberto nos sistemas legados podem ser encerradas antes do cutover?
Durante o período de cutover, os saldos iniciais finais são inseridos no novo
sistema SAP Business One.
No início de operação, as informações financeiras no sistema SAP Business
One devem corresponder às contas do balanço do sistema legado.
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O período de cutover é um período crítico e há muitos elementos a serem
considerados. Cada cliente terá necessidades ligeiramente diferentes. Mas,
em geral, você deve seguir a sequência recomendada para inserir os saldos
iniciais.
Nesse tópico, tratamos do procedimento para saldos iniciais em nível superior.
Para obter um guia etapa por etapa sobre saldos iniciais, consulte o Guia de
migração de dados da metodologia AIP.
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Primeiro, você precisa concluir a migração do cadastro. Em geral, o cadastro é
migrado na fase Realização do projeto do projeto de implementação;
entretanto, pode haver a necessidade de migrar novos cadastros criados no
sistema legado após o encerramento da migração principal.
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O cliente deve congelar operações no sistema legado e executar uma
contagem de estoque para que os custos e quantidades do item possam ser
inseridos no SAP Business One.
Se o sistema utilizar estoque permanente, a conta contábil do estoque será
atualizada.
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As transações em aberto do sistema legado deveriam ser importadas em
seguida.
As cotações de vendas em aberto, pedidos de venda não vinculados a
entregas, ofertas de compra e pedidos de compra não vinculados a
recebimento de mercadorias não afetam os níveis contábeis e de estoque,
então podem ser importados também como ordens de produção.
*Observação: A SAP recomenda que documentos em aberto que afetam o
estoque, tais como entregas, não sejam migrados. Ao invés disso, o cliente
deveria tentar faturar ou encerrar esses documentos no sistema legado. Se
não for possível, o cliente deveria manter esses documentos e processá-los no
sistema legado até que estejam encerrados.
No sistema legado congelado, as contas dos parceiros de negócios deveriam
ser reconciliadas de maneira que apenas saldos de nota fiscal e pagamentos
antecipados não baseados em uma nota fiscal tenham que ser transferidos.
Sempre que possível, o cliente deveria pagar saldos de fornecedores
pendentes e inserir pagamentos recebidos de clientes para minimizar o
número de saldos do parceiro de negócios.
**Observação: A SAP recomenda que as notas fiscais de saída e de entrada
sejam importadas como notas fiscais de tipo de serviço. Se uma nota fiscal do
tipo de item for migrada e não existir nenhum documento precedente, a nota
fiscal assumirá a função da entrega ou recebimento de mercadorias e afetará
os níveis de quantidade em estoque. Se um estoque permanente estiver em
uso, também haverá um lançamento automático na conta do estoque.
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Por último, insira os saldos iniciais finais para parceiros de negócios, contas
contábeis e transações bancárias.
***Observação: Se todos os documentos de saída e de entrada em aberto
tiverem sido importados na etapa 3, os saldos finais para parceiros de
negócios já poderão estar corrigidos e não deverão ser duplicados.
O cliente deveria tentar reconciliar as contas bancárias antes da transferência
dessas contas. Se a conta puder ser completamente reconciliada, você
poderá transferir o saldo. Se existirem transações não reconciliadas na conta,
você terá que lançar essas transações individualmente no SAP Business One.
Um relatório de balancete deve ser produzido a partir do sistema legado de
maneira que os saldos da conta contábil possam ser inseridos no SAP
Business One.
Se o início de operação ocorrer durante o exercício fiscal, os saldos da conta
de demonstração também serão inseridos a partir do sistema legado.
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Dois métodos são recomendados para a importação dos saldos da conta do
parceiro de negócios.
•Uma opção é importar as notas fiscais de saída e de entrada para cada
parceiro de negócios utilizando o Data Transfer Workbench A SAP recomenda
utilizar o documento tipo de serviço para que não ocorra nenhum impacto nas
contas ou quantidades em estoque.
•A segunda opção é utilizar a transação Saldo inicial de parceiros de negócios
no SAP Business One. Você pode inserir o saldo para múltiplos parceiros de
negócios em uma tela individual.
Se existirem várias transações em uma conta do parceiro de negócios, você
terá que decidir com o cliente entre importar o saldo total como um montante
fixo ou importar cada transação individual para a conta do parceiro de
negócios.
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É necessário entender as consequências de cada método para que você
possa notificar o cliente.
•Se você importar os saldos da conta como notas fiscais de tipo de serviço,
como resultado, você terá um documento como uma fonte para a nota fiscal
original que poderá ser correspondida quando um pagamento for recebido.
Você deveria importar as datas de lançamento originais a partir do sistema
legado para atualizar o vencimento correto. Qualquer adiantamento ou
pagamento em conta lançado para a conta do parceiro de negócios pode ser
importado utilizando os modelos DTW, ou inserido como saldo inicial, como
descrito abaixo. Você pode manter os números de documentos originais a
partir das notas fiscais legadas.
•Se você utilizar a transação Saldo inicial de parceiros de negócios, um
lançamento contábil manual será lançado para a conta do parceiro de
negócios. O lançamento contábil manual tem o código de origem SI e, assim,
pode ser identificado como uma transação de saldo inicial. Não há nenhum
documento como fonte, mas ao processar um pagamento, o usuário poderá
corresponder o pagamento ao lançamento contábil manual na conta. Seria
mais fácil se você inserisse cada transação para um parceiro de negócios, de
maneira separada, do que em um montante consolidado. Adicionalmente, você
pode inserir a data de vencimento legada para cada transação, para atualizar o
vencimento correto. Você também pode inserir saldos para adiantamentos e
pagamentos antecipados lançados para a conta do parceiro de negócios.
Independente do método utilizado, você deve certificar-se de que definiu os
períodos contábeis no SAP Business One para que os lançamentos possam
ser efetuados com as datas originais do sistema legado. Certifique-se de que
esses períodos não estejam bloqueados.
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Após ter importado ou inserido as transações do parceiro de negócios, as contas
controle de saída e de entrada vinculadas são atualizadas de maneira
simultânea, portanto esses valores contábeis devem corresponder ao sistema
legado. Se existirem discrepâncias, você terá que investigar e efetuar correções
no SAP Business One utilizando lançamentos contábeis manuais.
Como resultado da importação de notas fiscais, as contas de receitas e de
despesas serão atualizadas na seção de demonstração de resultados. Essas
contas não serão atualizadas se você utilizar a transação de saldos iniciais.

12

Se você decidir importar as notas fiscais utilizando o DTW, poderá encontrar
os modelos DTW nas pastas Vendas ou Compras:
•OINV

– Documents

•INV1

– Document_Lines

•OPCH

– Documents

•PCH1

– Document_Lines
Se desejar, você poderá importar o número de documento legado original
utilizando a numeração de documento manual.
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Se você decidir utilizar a transação de saldos iniciais no SAP Business One,
selecione Administração
Inicialização do sistema
Saldos iniciais
Saldo
inicial de parceiros de negócios.
Na tela dos saldos iniciais, selecione uma conta dos saldos iniciais como conta
de contrapartida para o lançamento contábil manual. Isso evita um lançamento
à conta de receita ou despesas.
Para suportar vencimento no novo sistema, especifique a data de vencimento
relevante para o saldo. Poderá ser necessário inserir múltiplos saldos para um
parceiro de negócios com uma data de vencimento diferente.
Você também pode utilizar a transação de saldos iniciais para registrar
qualquer saldo do parceiro de negócios fora do total de notas fiscais em aberto
(por exemplo, pagamentos antecipados)
Observação: Se o campo de seleção Exibir saldo credor com sinal negativo
estiver ativado, insira um sinal negativo para os saldos credores.
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Quantidades e custos do item devem ser inseridos antes da importação de
transações em aberto que liberam o estoque. Há duas coisas que devem ser
consideradas: a quantidade física em estoque do item e o custo do item.
O cliente deve realizar um estoque físico ou contagem do estoque antes da
transferência das quantidades do item.
O custo do item será utilizado para o cálculo da avaliação de estoque se o
estoque permanente for utilizado:
•Para o preço médio móvel, o custo do item será recalculado cada vez que um
documento de entrada for importado, por isso, você deve efetuar a
correspondência do custo do item juntamente ao sistema legado.
•Para a determinação de preços FIFO, você pode inserir o custo do item várias
vezes, com diferentes quantidades em diferentes preços de custo, para
representar as camadas FIFO no sistema legado.
•Para o preço padrão, você pode inserir os preços padrão nos dados do
cadastro do item. Utilize o último preço de compra do item a partir do sistema
legado.
Após ter inserido os custos do item, você deve reconciliar o valor com o
sistema legado. Talvez seja necessário criar lançamentos contábeis manuais
para corrigir diferenças, principalmente se o método de administração for o
preço médio móvel.
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Há vários métodos recomendados para a importação dos custos e quantidades
do item, incluindo:
•A transação dos saldos iniciais do estoque no SAP Business One Ela permite
que você insira o custo e a quantidade para cada item a partir de uma tela
individual.
•Data Transfer Workbench utilizando o modelo de recebimento de mercadorias
do estoque OIGN – Documents. A importação de um recebimento de
mercadorias utilizando o DTW é tratada em um tópico relacionado.
•Se existir um baixo número de itens, você poderá inseri-los manualmente
utilizando um documento de Recebimento de mercadorias.
Você pode inserir números de série ou lote para os itens utilizando qualquer
um dos métodos.
Observação: Se um estoque permanente estiver em utilização, a conta do
estoque será atualizada no valor.
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• Se você decidir utilizar a transação Saldo inicial do estoque, insira a
quantidade do item na abertura e o preço por unidade. Você pode selecionar a
fonte do preço como o custo do item ou como uma lista de preços. Isso dá a
oportunidade de obter os preços por unidade de uma lista de preços
predefinida.
• Se você estiver trabalhando com estoque permanente, a transação de saldos
iniciais efetuará um lançamento contábil manual. O lançamento contábil
manual tem o código de origem SI. Ele debita a conta do estoque definida na
determinação de contas contábeis e credita uma conta de contrapartida
especificada por você. A SAP recomenda que você crie uma conta contábil de
saldos iniciais e utilize-a como conta de contrapartida para assegurar que não
tenha nenhum efeito sobre outras contas contábeis. A conta de contrapartida
pode ser selecionada em cada linha do item.
• Se o estoque permanente for utilizado, certifique-se de inserir o custo do item
de maneira apropriada, de acordo com o método de avaliação do item. Se a
avaliação do preço médio móvel for utilizada, uma recomendação criará uma
lista de preços com o último preço médio móvel para cada item do sistema
legado. Na transação do saldo inicial, selecione essa lista de preços como a
fonte do custo do item.
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Se o item for definido para ser gerenciado por números de série ou lote, clique
com o botão direito do mouse na linha do item e selecione "série" ou "lote" no
menu de contexto para inserir as informações de lote ou números de série
aplicáveis.
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Os saldos iniciais finais restantes para as contas contábeis precisam ser
registrados por último, exatamente antes do cutover.
•Se o início de operação ocorrer no início de um exercício fiscal, você poderá
inserir os saldos da conta contábil do relatório de balancetes do sistema
legado.
•Se o início de operação ocorrer durante o exercício fiscal, você terá que,
adicionalmente, transferir os saldos da demonstração de resultados. Se for
necessário transferir os saldos da demonstração de resultados, o cliente
deverá executar o relatório da demonstração de resultados para cada período
desde o início do exercício financeiro. Isso permitirá inserir os saldos para
cada período. Ao inserir saldos da demonstração de resultados, você precisa
subtrair o valor das contas de despesas e de receitas se você tiver importado
notas fiscais de saída e de entrada.
•Realize o processo de Encerramento do período no período do início de
operação atual para transferir saldos da demonstração de resultados. Para
executar a ferramenta de encerramento do período, selecione Administração >
Ferramentas > Encerramento do período.
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A SAP recomenda as seguintes opções para a importação dos saldos da conta
contábil final do relatório de balancete legado:
•Lançamento contábil manual. Você pode inserir múltiplas contas em um
lançamento contábil manual. Utilize a conta de saldo inicial como a conta de
contrapartida. Você tem que inserir campos de referência para indicar que o
lançamento contábil manual é um saldo inicial.
•Transação Saldos iniciais das contas contábeis no SAP Business One. Você
pode inserir o saldo para cada conta contábil em uma tela individual. Um
lançamento contábil manual é efetuado pela transação com o código de
origem SI e, então, pode ser facilmente rastreado e reportado como um saldo
inicial.
Certifique-se de não inserir um saldo duas vezes, por exemplo, saldos de
conta controle de saída e de entrada, ou o saldo da conta de estoque, se o
estoque permanente estiver em utilização.
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A transação de saldos iniciais no SAP Business One permite que você insira o
saldo final para cada conta contábil a partir de uma tela individual. Selecione
uma conta de saldo inicial como a conta de contrapartida.
Embora um lançamento contábil manual separado seja efetuado para cada
conta, a data de lançamento é a mesma. Por isso, você precisa decidir se vai
inserir os saldos distribuídos por todo um exercício fiscal. Por exemplo, você
pode dividir os saldos por período de lançamento e efetuar o lançamento para
todos os períodos com a data de lançamento definida para o final do mês.
Ao inserir saldos iniciais, você deve inserir o sinal negativo para saldos credores
se o campo de seleção Exibir saldo do crédito com sinal negativo estiver
marcado em Administração
Inicialização do sistema
Detalhes da empresa.
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A SAP recomenda que você separe transações bancárias e de caixa
compensadas (reconciliadas) e em aberto (não reconciliadas). Isso facilitará a
reconciliação dessas contas posteriormente no SAP Business One:
•Você pode inserir transações reconciliadas completamente utilizando a
transação Saldos iniciais das contas contábeis. Alternativamente, você pode
importar as transações como lançamentos contábeis manuais utilizando o Data
Transfer Workbench. Em ambos os casos, a conta de contrapartida deve ser a
conta de saldo inicial.
•As transações em aberto contêm cheques não compensados, transferências
bancárias e outras transações que foram registradas na contabilidade, mas
ainda não reconciliadas com o extrato bancário. Você pode importar essas
transações utilizando o Data Transfer Workbench como lançamentos contábeis
manuais individuais ou como um grande lançamento contábil manual com
várias linhas. Em ambos os casos, registre uma linha por transação em aberto.
Isso facilitará a reconciliação dessas transações posteriormente. A conta de
contrapartida deve ser a conta de saldo inicial.
Se o processamento de extrato bancário (BSP) tiver de ser implementado, ao
criar o primeiro extrato bancário para a conta bancária, o campo "Saldo inicial"
poderá ser definido manualmente. Em seguida, para todos os extratos
bancários subsequentes, o campo de saldo inicial deverá ser igual ao saldo
final do extrato bancário anterior.
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Independentemente de como você executar a migração de saldos e de itens
em aberto, você precisará reconciliar as contas entre o SAP Business One e o
sistema legado. Imprima e retenha uma cópia impressa de todos os relatórios
de reconciliação do SAP Business One e do sistema legado para demonstrar a
exatidão da migração:
•Para reconciliar as quantidades e valores de estoque, execute o Relatório de
verificação do estoque. Corresponda as quantidades do item no SAP
Business One às quantidades no sistema legado. Certifique-se de que os
saldos da conta de estoque no SAP Business One corresponda aos saldos da
conta de estoque no sistema legado.
•Para reconciliar os saldos do parceiro de negócios, execute os relatórios
Contas a receber Cliente e Vencimento de contas a pagar com um intervalo de
datas de lançamento até o início do exercício fiscal atual. Você deve assegurar
que os saldos iniciais do parceiro de negócios migrados para o SAP Business
One estejam alinhados com o sistema legado.
•Para reconciliar os saldos da conta contábil, execute o Balanço conforme o
primeiro dia do exercício fiscal atual. Você deve assegurar que os saldos
iniciais contábeis migrados para o SAP Business One estejam alinhados com o
sistema legado.
•Se você migrou outros itens em aberto, tais como pedidos de vendas e de
compras, terá que efetuar a correspondência do saldo total migrado para o
SAP Business One com o sistema legado. Execute o relatório Lista de itens
em aberto no SAP Business One e compare o total com o saldo total do item
correspondente no sistema legado.
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Estes são alguns pontos importantes deste tópico.
•O objetivo de inserir saldos iniciais é efetuar a correspondência dos relatórios
Balanço e Demonstração de resultados do sistema legado aos do sistema SAP
Business One.
•Há várias maneiras de inserir saldos iniciais. É necessário um planejamento
de processo cuidadoso com o cliente.
•A SAP recomenda que você migre o cadastro legado e as transações na
seguinte sequência:
Cadastro, tais como plano de contas, parceiros de negócios, itens e listas de
preços
Custos e quantidades do item com base em um estoque
Transações em aberto, tais como pedidos de vendas e de compras, notas fiscais
de saída e de entrada, ordens de produção, estruturas de produtos etc.
Saldos iniciais finais para parceiros de negócios, itens, contas contábeis e, por
último, transações bancárias

•Durante o período de cutover, o sistema legado é congelado e o estoque é
contado. No sistema legado, o cliente deve encerrar o maior número possível
de transações existentes em aberto e as contas de parceiros de negócios
devem ser reconciliadas de maneira que apenas saldos de notas fiscais em
aberto e pagamentos antecipados não baseados em uma nota fiscal tenham
que ser transferidos. Quantidades e custos do item devem ser inseridos antes
da importação de transações em aberto que liberam o estoque.
•Para mais detalhes sobre uma abordagem estruturada sobre inserir saldos
iniciais, consulte o Guia de migração de dados da metodologia AIP.
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Você concluiu o tópico sobre Saldos iniciais. Obrigado pela participação.
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