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Introdução 

Completo: 

 Acessar, criar e alterar todas as informações relevantes que 

você precisa para fazer o seu trabalho  

 Garantir que a informação crítica está sempre ao alcance 

daqueles que mais precisam 

Intuitivo: 

 Navegue com facilidade, veja os dados representados 

graficamente  

 Extensas opções de personalização  

Interativo: 

 Acessar dados em tempo real  

 Responder diretamente e desencadear processos  

 Todas as alterações atualizam automaticamente a retaguarda 

do SAP Business One 

Este aplicativo permite que você acesse o SAP Business One, aplicação de planejamento de 

recursos empresariais (ERP) da SAP para pequenas empresas, em qualquer lugar e a qualquer hora.  

Os gerentes, executivos, representantes de vendas e serviços técnicos podem se manter informado 

sobre os seus negócios, visualizar relatórios, gerenciar contatos e controlar as atividades de vendas 

e serviços. 
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Principais Características - Alertas e aprovações  

Alertas e Aprovações  

 Receba alertas sobre eventos específicos, tais como desvios 

de descontos aprovados, preços ou limites de crédito  

 Use a interface intuitiva para organizar os alertas por data, 

tipo ou prioridade  

 Veja e complete as solicitações de aprovação com um número 

mínimo de cliques  

 Acesse os detalhes dos dados relevantes e documentos 

específicos antes de tomar sua decisão  

 Peça mais informações ou realize comentários no processo 

de aprovação  
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Principais Características - Atividades 

Organize melhor suas atividades  

 Trabalhe com o seu calendário do SAP Business One, veja suas atividades exibidas 

em um calendário ou em uma lista de tarefas a fazer e sincronize as atividades no 

calendário do seu dispositivo móvel 

 Exibir, adicionar, editar e fechar atividades e criar atividades de acompanhamento  

 Atribuir atividades para outros usuários do SAP Business One  

 Ligação de atividades para documentos de vendas específicos 

 Download/upload de anexos para as atividades 
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Simplifique suas Atividades de Vendas 

 Criar, editar ou visualizar oportunidades, cotações e pedidos de vendas  

 Visualização de documentos de vendas e uso de AirPrint para impressão instantânea  

 Pesquisar, filtrar e gerenciar atividades para documentos de vendas e exibir documentos 
de entrega 

 Adicionar e vincular múltiplas atividades e acompanhamentos 

 Enviar cotações de vendas ou pedidos de vendas para aprovação 

 Download/upload de anexos para documentos de vendas 

 

Principais Características – Documentos de Vendas 
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Principais Características – Catálogo de Vendas      
(disponível somente para iPad) 

Impulsione suas Atividades de Vendas com o Catalogo de Vendas  

 Apresente produtos com ilustrações, preços e descrições detalhadas, pesquise ou compare 

itens de catálogo e crie diretamente cotações ou pedidos de vendas através do carrinho de 

compras integrado 
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Processo de Chamados de Serviço 

 Lide com atividades de serviços, 

desde a chegada até o fechamento 

do chamado de serviço e 

acompanhe os detalhes da solução 

 Veja os chamados de serviço 

relacionados com contratos de 

serviços e cartão de equipamento de 

cliente 

  Download/upload de anexos para 

chamados de serviço 

 

Principais Características – Contratos e chamados de 

serviço 

Contratos de Serviços  

 Pesquise e visualize detalhes dos contratos de serviços  

 Procure e veja os cartões de equipamento do cliente, inserindo o número de série 

de um item para uma pesquisa por palavras-chave ou através do uso de código 

de barras de um item para digitalizar um número de série  
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Principais Características – Relatórios e Dashboards 

Relatórios 
 
 Tenha informações chave de negócios através de relatórios pré-

definidos em SAP Crystal Reports 

 Adicione relatórios customizados 

 Use o app AirPrint para impressão 

instantânea  

Dashboards Interativos 
 
 Use dashboards pré-definidos 

para Fluxo de Caixa, Análises de 

Vendas e Cotações de Compras 

 Veja todos os seus dados-chave 

de negócios 

 Maximize cada gráfico 

individualmente  

Visualize informações em tempo real sobre o seu negócio e compartilhe por e-mail 
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Cenários poderosos com o SAP Business One e SAP HANA * 

 Integração com Cockpit e Advanced Dashboard; dashboard Fluxo de Caixa Previsto  

 Disponível para Promessa Avançado (ATP) analisa na criação do pedido de venda a 

reprogramação de itens de pedidos de venda existentes  

 Pervasive analytics para Parceiros de Negócios e Estoque  

 SAP Crystal Reports baseado no SAP HANA  

 Integração com o Enterprise Search  

Principais Características – Usando a tecnologia in-

memory da SAP 

* Disponível apenas para o SAP Business One, versão para SAP HANA. Cenários selecionados também suportados pelo SAP Business One 

Analytics powered by SAP HANA. Para mais informações, dispositivos suportados e produtos/versões necessárias, consulte o Guia do Usuário. 

http://service.sap.com/~sapidp/011000358700001087202013E/B1_MobileApp_Guide_Android.pdf
http://service.sap.com/~sapidp/011000358700001087202013E/B1_MobileApp_Guide_Android.pdf
http://service.sap.com/~sapidp/011000358700001087202013E/B1_MobileApp_Guide_Android.pdf
http://service.sap.com/~sapidp/011000358700001087202013E/B1_MobileApp_Guide_Android.pdf
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Gerencie Informações dos Parceiros de 

Negócios 

 Crie novos clientes, fornecedores ou leads  

 Veja detalhes dos Parceiros de Negócios, 

incluindo documentos de vendas relacionados 

(cotações de vendas, pedidos de vendas e 

oportunidades de vendas), preços especiais, 

atividades e informações financeiras.  

 Modifique detalhes dos contatos, insira novas 

atividades, realize uma chamada de telefone, 

envie um e-mail ou mensagem de texto 

diretamente.  

 Localize o contato no mapa e planeje a rota  

 Download/upload de anexos para Parceiros de 

Negócios 

 Copie contatos de parceiros de negócios para o 

catálogo de endereços do dispositivo e vice-

versa 

Principais Características – Parceiros de Negócios 
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Monitore o estoque e dados dos produtos para 

impulsionar as vendas 
 

 Monitore os níveis de estoque  

 Obtenha informações detalhadas para todos os 

itens em estoque  

 Veja a foto do item e verifique informações sobre 

preços de compra e venda  

 Encontre informações de inventário detalhadas por 

depósito 

 

 

Principais Características – Estoque 
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 Instale o app em seu dispositivo através da Apple Store ou iTunes 

gratuitamente.  

 Inicie o app e use a opção “Demo” para logon* 

 

 
 

*Para melhor performance na China, modifique o dispositivo em 

Configurações -> Business One -> Demo Server: China 

Faça o test-drive do aplicativo imediatamente 

Mesmo se você não é um cliente SAP Business One hoje, experimente o aplicativo e veja 

como ele vai mudar a maneira de você fazer negócios. A SAP oferece um ambiente 

hospedado do SAP Business One para que você possa conectar-se instantaneamente. 

Instalação e Avaliação Gratuita 

http://itunes.apple.com/app/sap-business-one-mobile-application/id392606876
http://itunes.apple.com/app/sap-business-one-mobile-application/id392606876
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Conecte-se à Informações do seu Negócio 

Retaguarda necessária:  
Para usar o app com os seus próprios dados de negócios, você deve 

utilizar o SAP Business One 8.8 PL12 ou 9.0 (e versões superiores) 

Licenciamento:  
Utiliza as mesmas licenças Professional, Limited (financial / logistics / 

CRM) ou Starter Package do SAP Business One para acessar o app 

Dispositivos suportados: 
Nosso app é otimizado para iPhone, iPod touch, e iPad. Sua interface 

adapta-se ao dispositivo atual e oferece a melhor experiência do usuário 

Idiomas suportados:  
Todos os idiomas do SAP Business One suportados pelo iOS 

Segurança:   

 SSL/VPN; certificado SSL válido obrigatório; acesso ao servidor apenas 

online, não offline 

 Conexão de até dois IDs de dispositivos para um usuário 

 Autenticação básica de acesso no logon, autorização por níveis de 

função baseado no tipo de licença e no nível de autorização atribuído  

ao usuário 

 Não há armazenamento de dados ou cache no dispositivo 
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Desenha a página web baseada em um template 

Implementa o chamado de serviço web no framework de 

integração do SAP Business One 

Chama scripts de APIs para ligação com o módulo do sistema 

(como Parceiro de Negócios)  

Registra novos componentes web no sistema SAP Business One 

Veja o seus próprios cenários de negócios dentro do 

aplicativo 

Extensibilidade 
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Mobile capabilities based on the integration framework of SAP Business One 

 Conectando aplicativos móveis com o SAP Business One, disponível à partir da versão 8.8 

PL12 

 Acesso à informação, processos transacionais, e dados analíticos em tempo real 

 Base para Software Solution Partners para co-inovar e distribuir aplicativos específicos 

para plataformas adicionais, indústrias, processos de negócios ou abordagens técnicas 

específicas 

integration framework 

Background da Tecnologia - SAP Business One Mobility 
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Histórias de sucesso sobre o SAP Business One mobility –  
Resultado da colaboração entre a SAP e os nossos parceiros 



PARA CLIENTES 

SAP Business One on our public Web site 

SAP Store for Mobile Apps - Business apps from SAP and partners 

SAP Business One mobile app for iOS - User Guide 

Troubleshooting, compatibility information, and details on releases - SAP Note 1602674 
 

PARA PARCEIROS 

Mobility with SAP Business One page on SAP PartnerEdge  

SAP Business One Patch Delivery Schedule  

Public 

Mais Informações  

http://sap.com/businessone
http://sap.com/businessone
http://sap.com/businessone
http://sap.com/businessone
https://store.sap.com/sap/cpa/ui/resources/store/html/Solutions.html?catID=APP_ONE
https://store.sap.com/sap/cpa/ui/resources/store/html/Solutions.html?catID=APP_ONE
https://store.sap.com/sap/cpa/ui/resources/store/html/Solutions.html?catID=APP_ONE
https://store.sap.com/sap/cpa/ui/resources/store/html/Solutions.html?catID=APP_ONE
http://service.sap.com/~sapidp/011000358700000483052011E/B1_MobileApp_Guide.pdf
http://service.sap.com/~sapidp/011000358700000483052011E/B1_MobileApp_Guide.pdf
http://service.sap.com/~sapidp/011000358700000483052011E/B1_MobileApp_Guide.pdf
http://service.sap.com/~sapidp/011000358700000483052011E/B1_MobileApp_Guide.pdf
http://service.sap.com/~sapidp/011000358700000483052011E/B1_MobileApp_Guide.pdf
http://service.sap.com/~sapidp/011000358700000483052011E/B1_MobileApp_Guide.pdf
http://service.sap.com/sap/support/notes/1924930
http://service.sap.com/sap/support/notes/1924930
http://service.sap.com/sap/support/notes/1924930
http://service.sap.com/sap/support/notes/1924930
http://service.sap.com/sap/support/notes/1924930
http://service.sap.com/sap/support/notes/1924930
http://service.sap.com/sap/support/notes/1602674
https://partneredge.sap.com/en/products/business-one/about/sbo-mobile.html
https://partneredge.sap.com/en/products/business-one/about/sbo-mobile.html
https://partneredge.sap.com/en/products/business-one/about/sbo-mobile.html
https://partneredge.sap.com/en/library/assets/products/ent_mng/sbo/about/sbo/versions/tr_wn_sbo_pdlvscdle.html
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© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company.  

All rights reserved. 

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP SE or an  

SAP affiliate company. 

SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP SE  

(or an SAP affiliate company) in Germany and other countries. Please see http://global12.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx for additional 

trademark information and notices. 

Some software products marketed by SAP SE and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. 

National product specifications may vary. 

These materials are provided by SAP SE or an SAP affiliate company for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, 

and SAP SE or its affiliated companies shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP SE or  

SAP affiliate company products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and  

services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.  

In particular, SAP SE or its affiliated companies have no obligation to pursue any course of business outlined in this document or any related 

presentation, or to develop or release any functionality mentioned therein. This document, or any related presentation, and SAP SE’s or its affiliated 

companies’ strategy and possible future developments, products, and/or platform directions and functionality are all subject to change and may be 

changed by SAP SE or its affiliated companies at any time for any reason without notice. The information in this document is not a commitment, 

promise, or legal obligation to deliver any material, code, or functionality. All forward-looking statements are subject to various risks and uncertainties 

that could cause actual results to differ materially from expectations. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking 

statements, which speak only as of their dates, and they should not be relied upon in making purchasing decisions. 

http://global12.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx
http://global12.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx
http://global12.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx

