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CORESUITE ADMINISTRATION

1.1

Administração

1.1.1

Sip management

Acesso
Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite administration > Administração > Sip management
Janela

Campos
Name

Esta coluna exibe o nome do add-on.

Version

Esta coluna exibe a versão do add-on.

File name

Esta coluna exibe o nome do arquivo .sip.

Date

Esta coluna exibe a data em que o arquivo .sip foi criado.

Changelog

O símbolo é um link para um site com mais informações.

Install [botão]

Selecione o módulo que você quer instalar e clique em Install (consulte abaixo).

Hide Sip [botão] Selecione um arquivo .sip e clique em Hide Sip (Ocultar SIP) para que ele não seja mais
exibido (consulte abaixo).
Show all

Marque este campo de seleção para voltar a exibir os arquivos .sip ocultos (consulte
abaixo).
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... [botão]

Clique neste botão para inserir o caminho para um arquivo .sip.

Import [botão]

Selecione Import se tiver usado ... para inserir um caminho para o arquivo .sip que, agora,
quer importar.

Download
Se você clicar em Download updates (Baixar atualizações), o sistema pesquisará as
updates [botão] atualizações mais recentes e, se houver, as exibirá em uma lista.
OK [botão]

Selecione OK para aceitar todas as alterações e fechar a janela.

Add-on Manager Selecione Add-on Manager para abrir o Administrador add-on (para mais informações,
[botão]
consulte a documentação oficial do SAP Business One).
Send Info

Este botão está disponível a partir do coresuite framework 3.40. Ele é destacado em
laranja após a primeira instalação ou toda vez que você instala um novo módulo.
Quando você clica em Send Info (Enviar informações), as seguintes informações são
enviadas à coresystems:
Quanto aos módulos:
GUID do módulo
Nome do módulo
Versão do módulo
Ativação global
Quanto às informações de sistema:
Chave de hardware SAP
Número de instalação SAP
Número de sistema SAP
Com essas informações, o suporte da coresystems consegue rastrear os erros mais
facilmente e acelerar o processo de resolução. Portanto, o suporte da coresystems pode
solicitar que você clique em Enviar informações para obter as informações mais recentes.

Instalação de módulos
Para instalar um módulo, selecione o módulo relevante na janela coresuite administration e clique em Instalar.
É possível instalar/atualizar vários módulos de uma vez.
Atualização de módulos
Aqui, você pode instalar novos módulos e atualizar módulos existentes. Isso pode ser feito de duas maneiras:
1. Usando Download Updates
Clique em Download updates. Isso fará o download dos novos módulos diretamente do servidor de Internet da
coresystems ag. O sistema baixará apenas os módulos para os quais você se inscreveu.
2. Manualmente
Se, por exemplo, não houver conexão à Internet, você poderá importar módulos manualmente. Para isso, faça
o download dos módulos em um computador que esteja conectado à Internet. Os módulos se encontram no
site http://www.coresystems.ch/modul_download. Feito o download, copie os módulos para uma unidade USB
ou grave-os em um CD-ROM e, em seguida, grave-os no computador sem conexão à Internet. Use o botão ...
para inserir o caminho para o arquivo .sip e clique em Import.
Ocultar/exibir SIPs
Você pode ocultar os arquivos .sip que ainda não quiser instalar. Assim, evita-se que outro superusuário
instale o módulo por engano. Selecione o módulo que deseja ocultar e clique em Hide Sip. Para voltar a exibir
módulos ocultos, marque o campo de seleção Show all (Mostrar tudo). Todos os módulos serão exibidos
novamente e poderão ser selecionados e importados.
Após a instalação dos módulos relevantes, é necessário reiniciar o coresuite para que as alterações
tenham efeito. Para isso, selecione Add-on Manager na janela coresuite administration ou siga o
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caminho de menu Módulos > Administração > Add-Ons > Administrador add-on. Vá para a ficha Addons instalados e selecione o add-on coresuite. Clique em Parar, aguarde um instante e, então,
selecione o add-on novamente e clique em Iniciar para reiniciar o add-on.
Alguns módulos podem ter outro módulo como pré-requisito. Nesses casos, o sistema emite uma
mensagem. Instale o módulo indicado e prossiga com a instalação do módulo real.
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1.1.2

License management

Acesso
Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite administration > Administração > License management
Janela

Campos
User

Selecione o usuário cujas configurações você quer alterar.

Use license

Marque este campo de seleção se quiser atribuir a licença relevante ao usuário
selecionado.

Name

Esta coluna exibe o nome do módulo.

Version

Esta coluna exibe a versão do módulo.

Available

Exibe o número de licenças que continuam disponíveis/o número total de licenças.

Valid until

Esta coluna exibe a data em que a licença vence.

... [botão]

Insira o caminho da licença, se não houver conexão à Internet.

Import [botão]

Selecione Import se tiver usado... para inserir um caminho para a licença que, agora, quer
importar.

Download
license [botão]

Selecione Download license para fazer o download das licenças diretamente do
coresystems partner portal.

OK [botão]

Selecione OK para aceitar todas as alterações e fechar a janela.

Add-On
Selecione Add-on Manager para abrir o Administrador add-on (para mais informações,
Manager [botão] consulte a documentação oficial do SAP Business One).
Procedimento
Normalmente, você poderá usar Download license para fazer o download das licenças. Se, por alguma razão,
você não tiver conexão à Internet, também poderá baixar a licença usando outro computador (com conexão à
Internet). Em seguida, insira o caminho para a licença e importe-a, selecionando Import.
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1.1.3

Global module configuration

Acesso
Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite administration > Administração > Global module
configuration
Janela

Campos
Name

Esta coluna exibe o nome do módulo.

Version

Esta coluna exibe a versão do módulo.

Is active

Define se o módulo deve estar ativo ou não em nível global:
Yes - O módulo está ativo em nível global.
No - O módulo está inativo em nível global.

Info

O símbolo é um link para um site com mais informações.

OK [botão]

Selecione OK para aceitar todas as alterações e fechar a janela.

Add-on Manager Selecione Add-on Manager para abrir o Administrador add-on (para mais informações,
[botão]
consulte a documentação oficial do SAP Business One).
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1.1.4

User module configuration

Acesso
Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite administration > Administração > User module configuration
Janela

Campos
User

Selecione o usuário cujas configurações você quer alterar.

Name

Esta coluna exibe o nome do módulo.

Version

Esta coluna exibe a versão do módulo.

Is active

Define se o módulo está ativo ou não para o usuário selecionado. Você pode escolher
entre estas opções:
Inactive (Inativo)
Active (Ativo)
Default (Predefinido) - se você escolher esta opção, o sistema copiará a configuração
definida na ficha Global module configuration.

OK [botão]

Selecione OK para aceitar todas as alterações e fechar a janela.

Add-on Manager Selecione Add-on Manager para abrir o Administrador add-on (para mais informações,
[botão]
consulte a documentação oficial do SAP Business One).
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1.2

Cloud Administration

Acesso
Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite administration > Cloud Administration
Se selecionar esta entrada de menu, você será redirecionado para o site https://www.coresuite.com/store/
#login, onde poderá efetuar logon.
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2

CORESUITE ACCOUNTING

2.1

Objetivos e informações gerais

Para acessar o coresuite accounting, vá para Módulos > Finanças > coresuite accounting > Mapping.
Será exibida uma janela na qual você poderá mapear as contas, ou seja, atribuí-las a classes (números de
três dígitos).
O coresuite accounting tem as seguintes vantagens:
Síntese/contração dos índices em uma só página (por exemplo, demonstração de resultados)
Índices financeiros significativos (KPIs, ou indicadores-chave de desempenho)
Devido a uma padronização (divisão em classes e grupos de classes), será mais fácil consultar índices
financeiros mais complexos, como níveis de liquidez, margens de lucro, etc. Com a ajuda dessas
classificações e dos índices-chave de desempenho (KPIs) resultantes, todas as pessoas responsáveis
obtêm rapidamente uma visão global da empresa.
Os relatórios financeiros padronizados para clientes do SAP Business One têm a mesma aparência para
todos os clientes (a despeito de setor, país, etc.). Os relatórios padronizados podem ser comparados
facilmente.
Somas e dados consolidados não podem ser modificados. Assim, ocorrem menos problemas para os
clientes e o número de casos de suporte é reduzido.
O mapeamento torna possível atingir padrões internacionais e realizar comparações. Uma vez que o
mapeamento esteja configurado corretamente, é possível exibir resultados intermediários (por exemplo, lucro
bruto, EBIT) e a importância dos relatórios aumenta. Além disso, as próximas versões do coresuite accounting
conterão novos relatórios baseados na configuração de mapeamento. Graças ao mapeamento, também é
possível criar avaliações analíticas (por exemplo, avaliação de negócios ou KPI). Elas podem ser padronizadas
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ou personalizadas.
A maioria dos relatórios financeiros do coresuite accounting funcionará sem a configuração de mapeamento.
Todavia, a correta configuração trará muitos benefícios ao cliente.
A coresystems ag criou o conteúdo desses relatórios financeiros em colaboração com parceiros locais e os
otimizou tanto quanto possível. No entanto, a coresystems ag não assume nenhuma responsabilidade quanto
à completude das exigências fiscais e legais específicas do país e não se responsabiliza por terceiros.
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2.2

Janela Mapping

O coresuite country package é fornecido com uma versão do coresuite accounting que contém o mapeamento
para o país relevante. A coresystems criou o mapeamento em colaboração com parceiros nos países em
questão.
Ao instalar o coresuite accounting pela primeira vez, recomendamos que o parceiro SAP ou o
contador do cliente final (talvez até mesmo junto com o consultor fiscal) revise o mapeamento e, se
necessário, faça ajustes.
Acesso
Módulos > Finanças > coresuite accounting > Mapping
Janela

Campos
Level 1

Selecione o nível principal SAP relevante. Você pode escolher entre estas opções:
Assets (Ativos)
Liabilities (Passivos)
Equity (Capital próprio)
Revenues (Receitas)
Cost of Sales (Custo de vendas)
Expenses (Despesas)
Financing (Financiamento)
Other Revenues and Expenses (Outras receitas e despesas)

Só não
atribuídos

Marque este campo de seleção para exibir apenas contas que não foram atribuídas.

Tipo

Este campo exibe o tipo de conta:
Balanço
Lucros e Perdas
Ele é atribuído automaticamente pelo coresuite accounting.

Level 2

Esta coluna exibe as subcategorias do nível principal SAP selecionado. Você pode
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recolher/expandir essas subcategorias.
Level 3

Esta coluna exibe as subcategorias de nível 2. Você pode recolher/expandir essas
subcategorias.

AccountCode

Esta coluna exibe o código da conta do Razão relevante, segundo o plano de contas da
empresa.

Name

Esta coluna exibe o nome da conta do Razão relevante, segundo o plano de contas da
empresa.

Class

Selecione na lista drop-down a classe (número de três dígitos) à qual você quer atribuir a
conta relevante. Cada conta deve ser atribuída a uma classe.
Os números de quatro dígitos na lista drop-down são grupos de classes: eles têm fins
meramente informativos e não podem ser selecionados.

OK / Atualizar

Clique em OK para fechar a janela.
Clique em Atualizar para gravar suas alterações.

Cancelar

Clique em Cancelar se tiver feito alterações que não deseja gravar.

Import

Clique em Import para importar um mapeamento que já foi definido.
A importação de um mapeamento sobregravará o mapeamento porventura existente.

Export

Clique em Export para exportar o mapeamento existente. Defina onde quer gravar o
mapeamento e clique em Gravar.
O mapeamento será exportado como arquivo .xml.

Mapping
Resumo

Selecione Mapping Resumo para exibir os itens em um arquivo PDF. Consulte também
Mapping Resumo.

Recolher/
Expandir

Selecione Recolher/Expandir para exibir/ocultar todos os itens da lista.

Procedimento
Cada conta deve ser atribuída a uma classe (número de três dígitos). Se uma classe não for utilizada, ela não
aparecerá no relatório. Algumas classes podem não ser necessárias em certos países. Nesse caso, basta
ignorá-las.
Os códigos de classes são pré-instalados e não devem ser alterados. As tabelas de classes são
gerenciadas pela coresystems ag. Se tiver sugestões de melhorias, não hesite em compartilhá-las
conosco (support@coresystems.ch). Quando o coresuite accounting for atualizado, as tabelas serão
sobregravadas pelas novas tabelas padrão.
É possível mapear várias linhas de uma vez: selecione as linhas relevantes e escolha uma classe
para uma das linhas selecionadas. As demais linhas selecionadas serão atribuídas à mesma classe.
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Contas não atribuídas
Se Mapping Resumo contiver contas não atribuídas, elas serão listadas no início do resumo:

Se uma ou várias contas não estiverem atribuídas, elas não aparecerão nos relatórios de KPI
relevantes.
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Os relatórios de KPI se encontram aqui: Módulos > Relatórios coresuite > Finanças > todos os
relatórios que contenham "KPI" no título.
Para os relatórios de KPI, o mapeamento deve estar concluído. Caso contrário, o sistema emitirá
uma mensagem de erro.
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2.2.1

Mapping Resumo

O Mapping Resumo traz uma síntese das contas do Razão. O documento é exibido em formato PDF, que
pode ser facilmente gravado, impresso, enviado por e-mail, etc. Selecionando
(Editar visualização), é
possível abrir o documento no Report Sharp-Shooter, alterar o layout e gravar o documento como arquivo do
Report Sharp-Shooter (*.rsd).
Procedimento
Selecione Mapping Resumo na janela Mapping para que a janela Parâmetro: Mapping Resumo seja exibida.
Janela

Campos
Descrição do
layout

Síntese do plano de contas, que é um índice de todas as contas do Razão (G/L) usadas
por uma ou mais empresas.

Mostrar último
nível (texto)

O último nível contém os dados das colunas Cód.conta e Nome.
Clique em Sim para exibir o último nível (consulte o exemplo abaixo).
Clique em Não se não quiser exibir o último nível (consulte o exemplo abaixo).

Valores padrão Se você selecionar Valores padrão, o último nível será exibido.
OK

Clique em OK para exibir o Mapping Resumo.

Cancelar

Clique em Cancelar para fechar a janela sem exibir o Mapping Resumo.
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Mapping Resumo com último nível
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2.3

Subtotais, classes e grupos de classes

Nos relatórios financeiros, todas as contas são atribuídas a uma classe específica (número de três dígitos).
Essas classes são atribuídas a um grupo de classes (número de quatro dígitos). Não é possível modificar
essa atribuição. Os subtotais (número de dois dígitos) são calculados de acordo com os grupos de classes e
as classes. Todo relatório financeiro cujo nome contenha "KPI" (indicador-chave de desempenho) se baseia na
alocação de contas a classes.
A seguir, encontra-se uma lista de todos os subtotais (número de dois dígitos entre parênteses), grupos de
classes (número de quatro dígitos) e classes (número de três dígitos), acompanhada de uma breve explicação
do tipo de conta que deve ser atribuído à classe relevante.
Descrição / subtotal / grupo de classe / classe

Descrição

BALANÇO
Ativos (10)

A soma de todos os ativos

1000: Fundos líquidos no banco e em mãos

Bancos e fundos líquidos

100: Caixa para pequenas despesas

Numerário fisicamente disponível de imediato

110: Fundos líquidos no banco

Todas as contas bancárias atualmente disponíveis

115: Empréstimo bancário

Empréstimos bancários concedidos a terceiros,
passíveis de reclamação a curto prazo

1005: Títulos

Títulos

120: Títulos

Títulos de curto prazo, facilmente recuperáveis

1010: Devedores a curto prazo

Obrigações (nacionais, estrangeiras,
interempresariais) a curto prazo

130: Devedores nacionais a curto prazo

Obrigações nacionais a curto prazo, exceto
interempresariais

140: Devedores estrangeiros a curto prazo

Obrigações estrangeiras a curto prazo, exceto
interempresariais

150: Devedores interempresariais a curto prazo

Obrigações interempresariais a curto prazo

1015: Outros devedores

Outros devedores

151: Outros devedores

Outros devedores

1020: Devedores a longo prazo

Obrigações (nacionais, estrangeiras,
interempresariais) a longo prazo

160: Devedores nacionais a longo prazo

Obrigações nacionais a longo prazo, exceto
interempresariais

170: Devedores estrangeiros a longo prazo

Obrigações estrangeiras a longo prazo, exceto
interempresariais

180: Devedores interempresariais a longo prazo

Obrigações interempresariais a longo prazo

1025: Imposto diferido

Imposto diferido

187: Imposto diferido (ativos)

Imposto diferido (ativos)

1030: Pagamentos antecipados

Despesas pagas antecipadamente e receita ainda
não recebida (ativos diferidos e com delimitação
antecipada)

190: Pagamentos antecipados

Despesas pagas antecipadamente e receita ainda
não recebida (ativos diferidos e com delimitação
antecipada)

1035: Diferenças de débito

Diferenças de débito
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Descrição / subtotal / grupo de classe / classe

Descrição

197: Diferenças de débito

Diferenças de débito

1040: Estoque

Soma de todos os estoques

200: Estoque

Estoque em geral, inclusive produtos acabados e
semiacabados e matérias-primas

1045: Material em processo

Material em processo

205: Material em processo

Material em processo

1049: Ativos financeiros

Ativos financeiros (inclusive investimentos,
empréstimos adjudicados) a longo prazo

210: Ativos financeiros

Ativos financeiros (inclusive investimentos,
empréstimos adjudicados) a longo prazo

1050: Ativos fixos tangíveis

Ativos tangíveis (inclusive bens imóveis,
mobiliário)

220: Ativos fixos tangíveis

Por exemplo, maquinário, mobiliário, equipamento de
TI, veículos a motor, ferramentas, utensílios, etc.

230: Terrenos e edificações

Bens imóveis

1060: Ativos fixos intangíveis

Ativos intangíveis, como patentes e licenças, e
serviços capitalizados

240: Custos capitalizados

Por exemplo, despesas de instalação e custos de
expansão de negócios

250: Ativos fixos intangíveis

Por exemplo, patentes, licenças, fundo de comércio,
etc.

1065: Ativos não atribuídos

Contas de ativos que não podem ser atribuídas

255: Ativos não atribuídos

Conjunto de contas de ativos que não podem ser
especificamente atribuídas a nenhuma outra classe.

Passivos (20)

A soma de todas as dívidas e obrigações

1070: Passivos de curto prazo

Passivos de curto prazo (inclusive passivos
delimitados antecipadamente)

260: Passivos nacionais de curto prazo

Passivos nacionais de curto prazo, exceto
interempresariais

270: Passivos estrangeiros de curto prazo

Passivos estrangeiros de curto prazo, exceto
interempresariais

280: Passivos interempresariais de curto prazo

Passivos interempresariais de curto prazo

1075: Outros passivos

Outros passivos

285: Outros passivos

Outros passivos

1080: Passivos de longo prazo

Passivos de longo prazo

310: Passivos nacionais devidos após um ano

Passivos nacionais de longo prazo, exceto
interempresariais (< 5 anos)

320: Passivos estrangeiros devidos após um ano

Passivos estrangeiros de longo prazo, exceto
interempresariais (< 5 anos)

330: Passivos interempresariais devidos após um ano Passivos interempresariais de longo prazo
335: Passivos devidos após 5 anos

Passivos de longo prazo, devidos após 5 anos ou
mais

1083: Rendimento diferido

Rendimento diferido

261: Rendimento diferido

Rendimento recebido durante um período contábil
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Descrição / subtotal / grupo de classe / classe

Descrição
para o qual a empresa ainda não entregou bens, nem
forneceu serviços.

1084: Imposto diferido

Imposto diferido

271: Imposto diferido (passivos)

Imposto diferido (passivos)

1085: Delimitações

Delimitações

290: Delimitações

Despesas ainda não pagas e rendimento recebido
antecipadamente (ativos diferidos e com delimitação
antecipada)

300: Provisões

Passivos de curto prazo, ainda incertos (motivo, data
ou montante)

340: Outras provisões

Passivos de longo prazo, ainda incertos (motivo, data
ou montante).

Capital próprio (30)

A soma de todos os ativos, menos os passivos
(dívidas/obrigações)

1090: Capital

Capital social, capital subscrito

350: Capital

Capital social, capital emitido

1100: Lucro e lucros retidos

Capital próprio que não pode ser alocado ao
capital social (por exemplo, lucros, reservas)

360: Lucro e lucros retidos

Por exemplo, reservas, lucros e perdas, lucros
retidos, provisão para quotas individuais, reserva de
capital

1110: Passivos não atribuídos

Contas de ativos que não podem ser atribuídas

370: Passivos não atribuídos

Conjunto de contas de passivos que não podem ser
especificamente atribuídas a nenhuma outra classe.

LUCROS E PERDAS
5000: Movimentação

Receita operacional da competência básica, inclusive
modificações no estoque e serviço capitalizado

500: Receita realizada

Receita de vendas, distribuição, varejo, etc. (classe
de vendas "geral")

505: Serviços

Opção de dividir adicionalmente as receitas em
serviços

507: Receita da produção

Receita da produção

510: Modificação no estoque

Modificações no estoque de produtos e material em
processo na produção ou produtos semiacabados e
acabados.

520: Receita não realizada

Ativos produzidos e capitalizados internamente

Movimentação (40)

Todas as receitas da competência básica,
inclusive serviço capitalizado e redução de
lucros.

5010: Custo de vendas

Despesas e compras diversas diretamente
relacionadas a transações

530: Custo de vendas

Despesas e compras diversas, diretamente
relacionadas a transações

Lucro bruto (50)

Receitas menos custos diretos (compra de
materiais e produtos), excluindo custos de
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Descrição / subtotal / grupo de classe / classe

Descrição
pessoal.

5020: Receitas diversas

Receita operacional não resultante da
competência básica

540: Receitas diversas

Rendimento operacional, não resultante da
competência básica

Lucro operacional bruto (60)

Lucro bruto menos Receitas diversas (540)

5025: Salário e benefícios

Salário, previdência social, outros encargos

550: Salário e benefícios

Por exemplo, salários, previdência social, despesas,
despesas de pessoal

550: Custos sociais

Previdência social, outros custos sociais não
atribuídos como salário e benefícios

Lucro operacional bruto após salário (65)

Receitas menos custos diretos (compra de
materiais e produtos), inclusive custos de pessoal

5030: Custos totais

Despesas operacionais de atividades ordinárias.

560: Serviços públicos

Por exemplo, aluguel, energia, limpeza

570: Imposto

Por exemplo, tributação industrial ou sobre veículos a
motor

580: Seguro

Por exemplo, seguro da empresa (exclui veículos a
motor)

585: Aluguel e taxas

Por exemplo, aluguel

590: Outros custos

Outros custos que devam estar em um grupo
separado segundo o cliente final da SAP.

600: Despesas com veículos a motor

Por exemplo, custos atuais com veículos a motor,
reparos, seguro automotivo, leasing

610: Viagem e entretenimento

Por exemplo, despesas com publicidade, marketing,
entretenimento

620: Despesas adicionais

Por exemplo, custos de embalagem, frete, comissões
por vendas, garantias

640: Manutenção e reparo

Manutenção, reparo e substituição de ativos fixos,
bens imóveis, etc.

650: Despesas gerais e administrativas

Outros custos diretamente relacionados à operação

700: Contabilidade de custos de controle

Esta classe pode ser usada para uma transferência
contábil de custos indiretos (por exemplo, custos de
aluguel e/ou de pessoal) em custos diretos a serem
lançados no lucro bruto.

Lucro antes dos impostos, juros, depreciações e
amortizações (EBITDA) (70)

Lucro operacional, excluindo-se financiamento
da empresa, resultados pessoais externos e
baixas contábeis não relacionadas ao fluxo de
caixa

5035: Depreciação

Depreciação de ativos

630: Depreciação

Depreciação de investimentos (perda devido a baixa)

Lucro antes dos juros e impostos (EBIT) (75)

Lucro operacional, excluindo-se financiamento
da empresa, resultados pessoais externos e
carga tributária (local).

5040: Despesas financeiras

Despesas financeiras e despesas neutras, não
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Descrição / subtotal / grupo de classe / classe

Descrição
administrativas ou extraordinárias que não
tenham relação direta com as despesas
operacionais

660: Encargos de juros

Por exemplo, despesas com juros, comissão de
permanência, encargos bancários, perdas de títulos,
diferenças de taxas de câmbio

670: Outros juros a receber e rendimentos similares

Despesas neutras, não operacionais ou
extraordinárias

5050: Rendimento não operacional

Rendimento financeiro e rendimentos neutros,
não administrativos ou extraordinários que não
tenham relação direta com o rendimento
operacional

680: Outros juros a receber

Por exemplo, despesas com juros, comissão de
permanência, encargos bancários, perdas de títulos,
diferenças de taxas de câmbio

690: Rendimento de outros investimentos em ativo
fixo

Rendimento neutro, não operacional ou extraordinário

5060: Não atribuídos/diversos

Contas de resultados não debitáveis de outras
formas

710: Não atribuídos/diversos

Conjunto de contas de movimentação que não podem
ser especificamente atribuídas a nenhuma outra
classe.

Lucro antes dos impostos (EBT) (80)

Lucro operacional, excluindo a carga tributária
(local)

5070: Imposto sobre lucros/perdas em atividades Soma dos impostos IRC
ordinárias
720: Imposto sobre lucros/perdas em atividades
ordinárias

Despesa com IRC ou impostos diferidos

Lucros(Perdas) (95)

Soma de todas as rendas e despesas da empresa
(lucro da empresa)

A "Contabilidade de custos de controle" pode ser usada para transferir custos indiretos (grupo de
classes: Custos totais) para custos diretos, que serão lançados no lucro bruto.
Alguns exemplos são salários ou aluguéis, que, como é evidente, podem ser atribuídos diretamente a
uma movimentação.
As classes estão definidas na tabela COR_FIN_ACCTCLASS.
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2.4

Classes livres

Para cada grupo de classes, o coresuite accounting fornece as assim chamadas "classes livres". Você pode
usar essas classes livres para definir suas próprias classes de contas.
A descrição original das classes livres é Livre XXX, onde XXX é o código da classe de conta. Para exibir a
descrição correta, é necessário ajustar o código do texto da classe livre correspondente.
Se for preciso ajustar a descrição das classes de contas ou dos grupos de classes para muitos
bancos de dados ou contas, recomendamos usar a função Importação de texto do coresuite designer.
Para mais informações, consulte Como posso ajustar a descrição de classes de contas? nas
Perguntas frequentes.

2.5

Propriedades

O módulo coresuite accounting permite que você defina códigos e propriedades próprios para classes e grupos
de contas predefinidos.
Há duas tabelas de usuário, COR_FIN_ACCTCLSPRP e COR_FIN_ACCTGRPPRP, criadas com o módulo
coresuite accounting, que não são preenchidas nem ajustadas pelo coresuite. Cabe ao usuário inserir os
valores corretos.
Os relatórios foram elaborados de modo a usar os valores e as propriedades definidos pelo usuário, caso
existam. Se não houver valores definidos pelo usuário, serão usados os valores predefinidos.
Para importar valores definidos pelos usuários para as duas tabelas, COR_FIN_ACCTCLSPRP e
COR_FIN_ACCTGRPPRP, recomendamos usar a função Importar linhas do Excel para tabela definida
pelo usuário do coresuite customize. Para mais informações, consulte Como posso importar
propriedades definidas pelo usuário? nas Perguntas frequentes.
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2.6

guia de referência do coresuite accounting

2.6.1

Tabelas do usuário

Os próximos capítulos abordam as tabelas do usuário que são criadas durante a instalação do módulo
coresuite accounting. São descritos apenas os campos mais importantes.
Essas tabelas se encontram em Ferramentas > Janelas definidas pelo usuário.
COR_ACCT_CONF
COR_DOC6
COR_FIN_ACCTCALCDEF
COR_FIN_ACCTCFLOW
COR_FIN_ACCTCLASS
COR_FIN_ACCTCLSGRP
COR_FIN_ACCTCLSPRP
COR_FIN_ACCTCORMSK
COR_FIN_ACCTGRPMSK
COR_FIN_ACCTGRPPRP
COR_KPI1
COR_OKPI

2.6.1.1

COR_ACCT_CONF

Objetivo
A tabela do usuário COR_ACCT_CONF é a tabela de configuração do módulo coresuite accounting.
Campos
Versão

Versão atual do módulo coresuite accounting.

Se quiser reinstalar o módulo coresuite accounting, bastará subtrair 1 do número de versão nesta
tabela e reiniciar o add-on do coresuite.

2.6.1.2

COR_DOC6

Objetivo
A tabela do usuário COR_DOC6 é usada para armazenar as parcelas definidas com o coresuite liquidity
package. Para mais informações sobre como definir parcelas, consulte a documentação do módulo coresuite
liquidity package.
Campos
ObjType

O tipo de objeto do documento cujas parcelas estão sendo definidas.

DocEntry

A entrada do documento cujas parcelas estão sendo definidas.

InstlmntID

ID da parcela definida.

DueDate

Data de vencimento das parcelas.

Percent

Percentual do montante total a ser pago com a parcela.

Não é possível ajustar nenhum valor (adicionar, atualizar, excluir via SQL direto ou janela definida pelo
usuário) nesta tabela, pois isso possivelmente causaria danos aos dados. Se você ajustar algum valor,
deverá assumir os riscos.
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2.6.1.3

COR_FIN_ACCTCALCDEF

Objetivo
Os valores na tabela do usuário COR_FIN_ACCTCALCDEF são usados para definir os Subtotais nos relatórios
de KPI.
Campos
ClsGroup

ID do grupo de classes.

CoreMask

ID do subtotal do grupo de classes.

Não é possível ajustar nenhum valor (adicionar, atualizar, excluir via SQL direto ou janela definida pelo
usuário) nesta tabela.
Os valores serão sobregravados a cada atualização do módulo coresuite accounting.

2.6.1.4

COR_FIN_ACCTCFLOW

Objetivo
Os valores na tabela do usuário COR_FIN_ACCTCFLOW são usados para criar a estrutura da Demonstração
de fluxo de caixa (FIN60004), disponível no coresuite liquidity package.
Campos
ClsCode

ID da classe.

CFGroup

ID do grupo de fluxo de caixa.

CFFactor

Fator de multiplicação dos saldos nessa classe para a Demonstração de fluxo de caixa
(FIN60004).

Sort

Sequência de ordenação na Demonstração de fluxo de caixa (FIN60004).
Não é possível ajustar nenhum valor (adicionar, atualizar, excluir via SQL direto ou janela definida pelo
usuário) nesta tabela.
Os valores serão sobregravados a cada atualização do módulo coresuite accounting.

2.6.1.5

COR_FIN_ACCTCLASS

Objetivo
Os valores na tabela do usuário COR_FIN_ACCTCLASS definem as Classes de conta usadas para gerar
relatórios simples de KPI padronizados e independentes de país. O campo de funcionalidade multilíngue
permite denominar as classes.
Campos
ClsCode

ID da classe real (código de três dígitos).

ClsGroup

ID do grupo de classes (código de quatro dígitos).

ClsID

Descrição interna da classe em alemão e inglês.

ClsDesc

Código de texto usado para a funcionalidade multilíngue do módulo coresuite designer, para
que a descrição da classe seja exibida no idioma correto.

Sort

Sequência de ordenação nos relatórios de KPI.
Não é possível ajustar nenhum valor (adicionar, atualizar, excluir via SQL direto ou janela definida pelo
usuário) nesta tabela.
Os valores serão sobregravados a cada atualização do módulo coresuite accounting.
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2.6.1.6

COR_FIN_ACCTCLSGRP

Objetivo
Os valores na tabela do usuário COR_FIN_ACCTCLSGRP definem os nomes dos grupos de classes. O
campo de funcionalidade multilíngue permite denominar os grupos de classes.
Campos
ClsGroup

ID do grupo de classes (código de quatro dígitos).

GroupID

Descrição interna do grupo de classes em alemão e inglês.

GroupDesc

Código de texto usado para a funcionalidade multilíngue do módulo coresuite designer, para
que a descrição do grupo de classes seja exibida no idioma correto.

Não é possível ajustar nenhum valor (adicionar, atualizar, excluir via SQL direto ou janela definida pelo
usuário) nesta tabela.
Os valores serão sobregravados a cada atualização do módulo coresuite accounting.

2.6.1.7

COR_FIN_ACCTCLSPRP

Objetivo
A tabela do usuário COR_FIN_ACCTCLSPRP pode ser usada pelo cliente para definir propriedades próprias
para classes de contas. Uma vez definidas, as propriedades são usadas nos relatórios padronizados.
Campos
ClsCode

ID da classe real (código de três dígitos). Este código é a chave para vincular à tabela
COR_FIN_ACCTCLASS.

ExternalCod Código da classe definido pelo usuário.
e
InterCompan Propriedade da classe de conta que define se a classe é relevante para Interempresarial ('Y')
y
ou não ('N').
SortCustom

Sequência de ordenação nos relatórios de KPI, definida pelo usuário.

DeletedF

Marca se uma entrada foi excluída ('Y') ou é válida ('N').

Se você ajustar qualquer valor (adicionar, atualizar, excluir via SQL direto ou janela definida pelo
usuário), deverá assumir os riscos.
Os valores nesta tabela NÃO serão ajustados, nem sobregravados, nas atualizações do módulo
coresuite accounting.
Para importar valores definidos pelo usuário para esta tabela, recomendamos usar a função Importar
linhas do Excel para tabela definida pelo usuário do módulo coresuite customize.

2.6.1.8

COR_FIN_ACCTCORMSK

Objetivo
Os valores na tabela do usuário COR_FIN_ACCTCORMSK definem o nome dos Subtotais nos relatórios de
KPI.
Campos
CoreMask

ID do subtotal do grupo de classes.

CoreId

Descrição interna do subtotal em alemão e inglês.

CoreDesc

Código de texto usado para a funcionalidade multilíngue do módulo coresuite designer, para
que a descrição do subtotal seja exibida no idioma correto.
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Não é possível ajustar nenhum valor (adicionar, atualizar, excluir via SQL direto ou janela definida pelo
usuário) nesta tabela.
Os valores serão sobregravados a cada atualização do módulo coresuite accounting.

2.6.1.9

COR_FIN_ACCTGRPMSK

Objetivo
Os valores na tabela do usuário COR_FIN_ACCTGRPMSK mapeiam os níveis principais do plano de contas
para os subtotais dos grupos de classes e geram uma separação padronizada dos lucros e perdas e do
balanço.
Com o auxílio desses campos, o módulo coresuite accounting consegue gerar indicadores-chave de
desempenho (KPIs) simples, como "Lucro bruto", sem a necessidade da conclusão integral do mapeamento
de classes.
Campos
GroupMask

Nível principal de acordo com o Plano de contas no sistema.

Typ

Tipo de máscara de grupo. "P" é usado para "Profit and Loss" (lucros e perdas) e "B", para o
Balanço.

CoreMask

ID do subtotal do grupo de classes, para vinculação à tabela COR_FIN_ACCTCORMSK.

Não é possível ajustar nenhum valor (adicionar, atualizar, excluir via SQL direto ou janela definida pelo
usuário) nesta tabela do usuário.
Os valores serão sobregravados a cada atualização do módulo coresuite accounting.

2.6.1.10 COR_FIN_ACCTGRPPRP
Objetivo
A tabela do usuário COR_FIN_ACCTGRPPRP pode ser usada pelo cliente para definir propriedades próprias
para grupos de classes de contas. Uma vez definidas, as propriedades são usadas nos relatórios
padronizados.
Campos
ClsGroup

ID do grupo de classes real (código de quatro dígitos). Este código é a chave para vincular à
tabela COR_FIN_ACCTCLSGRP.

ExternalCod Código do grupo de classes, definido pelo usuário.
e
DeletedF

Marca se uma entrada foi excluída ('Y') ou é válida ('N')

Se você ajustar qualquer valor (adicionar, atualizar, excluir via SQL direto ou janela definida pelo
usuário), deverá assumir os riscos.
Os valores nesta tabela NÃO serão ajustados, nem sobregravados, nas atualizações do módulo
coresuite accounting.
Para importar valores definidos pelo usuário para esta tabela, recomendamos usar a função Importar
linhas do Excel para tabela definida pelo usuário do módulo coresuite customize.
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2.6.1.11 COR_KPI1
Objetivo
A tabela do usuário COR_KPI1 pode ser usada pelo cliente para definir indicadores-chave de desempenho
(KPIs) próprios, para utilização em relatórios e dashboards.
Campos
KPIEntry

ID da entrada de KPI. É o link para a tabela do usuário COR_OKPI, como tabela de
cabeçalhos.

LineNum

ID da linha de entrada de KPI.

Description

Descrição da linha de entrada de KPI.

ValueNumer Valor numérico do KPI como limite ou condição.
ic
ValueAlpha
Numeric

Valor alfanumérico do KPI como limite ou condição.

ValueDate

Valor de data do KPI como limite ou condição.

Unit

Unidade de medida do valor do KPI como limite ou condição.

ValidFrom

Data a partir da qual o KPI é válido.

ValidTo

Data até a qual o KPI é válido.

Se você ajustar qualquer valor (adicionar, atualizar, excluir via SQL direto ou janela definida pelo
usuário), deverá assumir os riscos.
Os valores nesta tabela NÃO serão ajustados, nem sobregravados, nas atualizações do módulo
coresuite accounting.

2.6.1.12 COR_OKPI
Objetivo
A tabela do usuário COR_OKPI pode ser usada pelo cliente para definir indicadores-chave de desempenho
(KPIs) próprios, para utilização em relatórios e dashboards.
Campos
KPIEntry

ID da entrada de KPI. É o link para a tabela do usuário COR_KPI1, como tabela de linhas.

Category

Categoria do KPI.

Description

Descrição da entrada de KPI.

LinkedObj

Nome da tabela à qual vincular a entrada de KPI.

LinkedField

Nome do campo ao qual vincular a entrada de KPI.

LinkedField
Value

Valor do campo quando a entrada de KPI é válida

Se você ajustar qualquer valor (adicionar, atualizar, excluir via SQL direto ou janela definida pelo
usuário), deverá assumir os riscos.
Os valores nesta tabela NÃO serão ajustados, nem sobregravados, nas atualizações do módulo
coresuite accounting.
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2.6.2

Perguntas frequentes

Em nosso fórum, você encontrará respostas a muitas perguntas, dadas pela comunidade do coresuite
accounting:
http://forum.coresystems.ch/forum/10-reports-coresuite-accounting/

Estas perguntas também são frequentes:
Quero ajustar a descrição de muitas classes de contas. Qual é a maneira mais eficiente de fazer isso?
Veja a resposta em Como posso ajustar a descrição de classes de contas?
Quero exibir minhas empresas nas classes de contas ou grupos de classes nos relatórios, em vez dos
códigos definidos
Veja a resposta em Como posso importar propriedades definidas pelo usuário?
Usei o coresuite accounting por muito tempo e acabei de atualizar de uma versão anterior à 2.5 para a
versão mais recente. Após a atualização, percebi que alguns de meus relatórios antigos deixaram de
funcionar como deviam. Como posso corrigir isso?
Veja a resposta em Como posso ajustar relatórios anteriores à versão 2.5

2.6.2.1

Como posso ajustar a descrição de classes de contas?

Problema
Não gosto da descrição das classes de contas e preciso usar várias classes livres. Posso precisar da mesma
descrição em diversos bancos de dados.
Solução 1
A descrição das classes de contas e dos grupos de classes é armazenada na tabela do usuário
SWA_LD_TEXT, criada pelo módulo coresuite designer. Essa tabela pode ser acessada via Ferramentas >
Formulários padrão > SWA_LD_TEXT - Text
Outra opção para encontrar os códigos de texto corretos é abrir o relatório Text List - LD (GEN00001), o que
pode ser feito em Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite designer > Text List - LD (GEN00001).
Nesse relatório, é possível pesquisar o código de texto e selecionar a seta vinculada para abrir a tabela do
usuário SWA_LD_TEXT na posição correta.
Certifique-se de ajustar o código de texto em todos os idiomas relevantes.
Se houver muitas entradas a ajustar ou se você tiver que ajustar as entradas em vários bancos de dados,
sugerimos usar a solução 2.
Solução 2
Ajuste o arquivo .xml que contém todos os códigos de texto com a descrição das classes de contas ou
grupos e use a função de importação de texto do módulo coresuite designer.
1. Copie para outro local o arquivo cor_txt_accountmapping.xml, que se encontra armazenado na instalação do
cliente SAP Business One, pasta AddOns. O local padrão do arquivo é C:\Program Files (x86)\SAP\SAP
Business One\AddOns\COR\coresuite\SWA_LD_Pack ageBase\text
2. Abra o arquivo e ajuste as descrições conforme a necessidade. Assegure-se de não excluir, nem ajustar as
marcações XML, mas somente a descrição nos idiomas correspondentes.
3. Grave o arquivo.
4. Importe o arquivo para cada banco de dados via Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite designer
> Configuração > ficha Text > botão Import.
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2.6.2.2

Como posso importar propriedades definidas pelo usuário?

Problema
Quero exibir minhas empresas nas classes de contas ou grupos de classes nos relatórios, em vez dos
códigos definidos
Solução
Importe os códigos para a tabela de Propriedade COR_FIN_ACCTCLSPRP e/ou COR_FIN_ACCTGRPPRP
com a função Importar linhas do Excel para a UDT do módulo coresuite customize.
Para mais informações sobre como usar essa função, consulte o manual do coresuite customize.

2.6.2.3

Como posso ajustar relatórios anteriores à versão 2.5?

A partir da versão 2.5, o coresuite accounting (csa) substitui as seguintes fontes de dados por outras mais
genéricas:
Balance
ProfitAndLoss
AccountMovements2
AccountMovements
JournalEntry
BPAccountMovements
Budget
Isto significa que todo layout duplicado que utilizar alguma dessas fontes de dados deixará de funcionar.
Se, durante a instalação, o csa detectar que alguns layouts serão afetados por essa alteração, ele emitirá a
seguinte mensagem:

Se você selecionar "Lembre-me mais tarde" ("Remind me later", acima), os layouts não serão removidos e
as fontes de dados continuarão funcionando.
Cada usuário será lembrado toda vez que o coresuite for iniciado
Se você selecionar "Exportar e remover" ("Export and Remove", acima), os layouts afetados serão
exportados automaticamente:
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Para restaurar os layouts antigos, siga os procedimentos em Restauração de layouts com fontes de dados
antigas
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2.6.2.3.1 Restauração de layouts com fontes de dados antigas
Etapa 1 - Importar o layout:
Importe o layout do arquivo criado durante a atualização da fonte de dados e abra-o na layoutdefinition:

O arquivo se encontra em %temp%\swald\mycompany\backups
Etapa 2 - Gravar as consultas no SAP Business One:
Tabela de síntese:
Esta tabela mostra quais consultas estão envolvidas e como elas se relacionam umas com as outras.
Consulta 1
Consulta 2
Campo de ligação 1
Campo de ligação 2
GPHeader
GPDetails
ShortName
ShortName

Neste caso, você precisa copiar as consultas GPHeader e GPDetails para o SAP Business One.
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É necessário gravar as consultas com exatamente o mesmo nome de antes
Etapa 3 - Remover a fonte de dados do sistema e adicionar as consultas gravadas:

Os campos de ligação diferenciam maiúsculas de minúsculas
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2.6.2.3.1.1

Balance (FIN05402)

Consultas:
Consulta 1
Balance

2.6.2.3.1.2

Consulta 2

Campo de ligação 1

Campo de ligação 2

Campo de ligação 1

Campo de ligação 2

Campo de ligação 1
Conta

Campo de ligação 2
Conta

Campo de ligação 1
TransID

Campo de ligação 2
TransID

Campo de ligação 1

Campo de ligação 2

Campo de ligação 1
Conta

Campo de ligação 2
Conta

Campo de ligação 1

Campo de ligação 2

ProfitAndLoss (FIN05404)

Consultas:
Consulta 1
ProfitAndLoss

2.6.2.3.1.3

Consulta 2

Movements (FIN05407)

Consultas:
Consulta 1
AccountHeader

2.6.2.3.1.4

Consulta 2
AccountDetails

Movements2 (FIN05420)

Consultas:
Consulta 1
Movements

2.6.2.3.1.5

Consulta 2
AP_Invoice_Description

Journal Entry (FIN05419)

Consultas:
Consulta 1
JournalEntry

2.6.2.3.1.6

Consulta 2

BP Movements (FIN05410)

Consultas:
Consulta 1
GPHeader

2.6.2.3.1.7

Consulta 2
GPDetails

Budget (FIN05408, FIN05409)

Consultas:
Consulta 1
Budget
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2.6.2.3.2 Consultas versão 2.5
Encontra-se, abaixo, uma lista de todas as consultas usadas no accounting versão 2.5 para auxiliar na
restauração de layouts criados com fontes de dados antigas.
As consultas de versões mais recentes não estão documentadas.
Balance
ProfitAndLoss
AccountHeader
AccountDetails
Movements
AP_Invoice_Description
JournalEntry
GPHeader
GPDetails
Budget
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2.6.2.3.2.1

Balance

/* @@Timeout=[1200] */
DECLARE @MainCurr AS VARCHAR(3) SET @MainCurr = (SELECT T2.MainCurncy FROM OADM T2)
DECLARE @ToDate AS DATETIME SET @ToDate = '[%ToDate]'
/*DECLARE @FromDate AS DATETIME SET @FromDate = '01.01.2000'*/
DECLARE @IgnoreAdj AS VARCHAR(1) SET @IgnoreAdj='[%IgnoreAdj]'
DECLARE @ShowZAcc as Varchar(1) set @ShowZAcc = '[%ShowZAcc]'
DECLARE @AddVoucher as Varchar(1) SET @AddVoucher = '[%AddVoucher]'
DECLARE @FinancYear AS DATETIME
SET @FinancYear = (SELECT T0.FinancYear FROM OACP T0
INNER JOIN OFPR T1 ON T0.PeriodCat = T1.Category
WHERE T1.F_RefDate <= @ToDate AND T1.T_RefDate >= @ToDate)

SELECT T0.Levels
, CASE WHEN t0.Levels = '1' THEN t0.AcctCode ELSE CASE WHEN t0.Levels = '2' THEN t1.
AcctCode ELSE CASE WHEN t0.Levels = '3' THEN t2.AcctCode ELSE CASE WHEN t0.Levels = '4'
THEN t3.acctCode ELSE CASE WHEN t0.Levels = '5' THEN t4.acctCode ELSE '0' END END END END
END as Level1
, CASE WHEN t0.Levels = '1' THEN '0' ELSE CASE WHEN t0.Levels = '2' THEN t0.Acctcode ELSE
CASE WHEN t0.Levels = '3' THEN t0.Fathernum ELSE CASE WHEN t0.Levels = '4' THEN t1.
Fathernum ELSE CASE WHEN t0.Levels = '5' THEN t2.Fathernum ElSE '0' END END END END END as
Level2
, CASE WHEN t0.Levels = '1' THEN '0' ELSE CASE WHEN t0.Levels = '2' THEN '0' ELSE CASE WHEN
t0.Levels = '3' THEN t0.AcctCode ELSE CASE WHEN t0.Levels = '4' THEN t0.fathernum ELSE CASE
WHEN t0.Levels = '5' THEN t1.Fathernum ELSE '0' END END END END END as Level3
, CASE WHEN t0.Levels = '1' THEN '0' ELSE CASE WHEN t0.Levels = '2' THEN '0' ELSE CASE WHEN
t0.Levels = '3' THEN '0' ELSE CASE WHEN t0.Levels = '4' THEN t0.acctCode ELSE CASE WHEN t0.
Levels = '5' THEN t0.fathernum ELSE '0' END END END END END as Level4
, CASE WHEN t0.Levels = '1' THEN '0' ELSE CASE WHEN t0.Levels = '2' THEN '0' ELSE CASE WHEN
t0.Levels = '3' THEN '0' ELSE CASE WHEN t0.Levels = '4' THEN '0' ELSE CASE WHEN t0.Levels =
'5' THEN t0.acctCode ELSE '0' END END END END END as Level5
,T0.AcctCode
,T0.AcctName
,T0.GroupMask
,T0.GrpLine
,T0.Postable
,T0.ActCurr
INTO #OACTStructur
FROM oact t0
Left Outer JOIN Oact t1 ON t0.fathernum = t1.acctCode
left Outer JOIN Oact t2 ON t1.fathernum = t2.acctCode
left Outer JOIN Oact t3 ON t2.fathernum = t3.acctCode
left Outer JOIN Oact t4 ON t3.fathernum = t4.acctCode
WHERE T0.GroupMask in ('1','2','3')
/*Bookings actual year*/
SELECT
T0.Account
,ISNULL(T0.Debit,0) As Debit
,ISNULL(T0.Credit,0) As Credit
,0 As DebitPY
,0 As CreditPY
,ISNULL(T0.FCDebit,0) As FCDebit
,ISNULL(T0.FCCredit,0) AS FCCredit
INTO #TempJDT1
FROM JDT1 T0
INNER JOIN OJDT T2 ON T0.TransID = T2.TransID
WHERE T0.refdate <= @ToDate
AND NOT (T0.refdate = DATEADD(Year,1,DATEADD(day,-1,@FinancYear))
AND T0.TransType = -3)
AND CASE WHEN @IgnoreAdj = 'Y' THEN T2.AdjTran ELSE 'N' END = 'N'
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/*Vouchers actual year*/
UNION ALL
SELECT
T0.Account
,ISNULL(T0.Debit,0) As Debit
,ISNULL(T0.Credit,0) As Credit
,0 As DebitPY
,0 As CreditPY
,ISNULL(T0.FCDebit,0) As FCDebit
,ISNULL(T0.FCCredit,0) AS FCCredit
FROM BTF1 T0 INNER JOIN OBTF T1 ON T0.TransId = T1.TransId AND T0.BatchNum=T1.BatchNum
WHERE T0.refdate <= @ToDate
AND NOT (T0.refdate = DATEADD(Year,1,DATEADD(day,-1,@FinancYear))
AND T0.TransType = -3)
AND CASE WHEN @IgnoreAdj = 'Y' THEN T0.AdjTran ELSE 'N' END = 'N'
AND T1.BtfStatus = 'O'
AND @AddVoucher = 'Y'
/*Bookings previous year */
UNION ALL
SELECT
T0.Account
,0
,0
,ISNULL(T0.Debit,0)
,ISNULL(T0.Credit,0)
,0
,0
FROM JDT1 T0
INNER JOIN OJDT T2 ON T0.TransID = T2.TransID
WHERE

T0.refdate < @FinancYear
AND NOT (T0.refdate = DATEADD(day,-1,@FinancYear)
AND T0.TransType = -3)
AND CASE WHEN @IgnoreAdj = 'Y' THEN T2.AdjTran ELSE 'N' END = 'N'

/*Vouchers previous year*/
UNION ALL
SELECT
T0.Account
,0
,0
,ISNULL(T0.Debit,0)
,ISNULL(T0.Credit,0)
,0
,0
FROM BTF1 T0 INNER JOIN OBTF T1 ON T0.TransId = T1.TransId AND T0.BatchNum=T1.BatchNum
WHERE T0.refdate < @FinancYear
AND NOT (T0.refdate = DATEADD(day,-1,@FinancYear)
AND T0.TransType = -3)
AND CASE WHEN @IgnoreAdj = 'Y' THEN T0.AdjTran ELSE 'N' END = 'N'
AND T1.BtfStatus = 'O'
AND @AddVoucher = 'Y'
/*Sum data*/
SELECT
T0.Account
,SUM(T0.Debit-T0.Credit) As Saldo_DC
,SUM(T0.DebitPY - T0.CreditPY) As SaldoPY_DC
,SUM(T0.FCDebit-T0.FCCredit) AS SaldoFC_DC
INTO #ResultJDT1
FROM #TempJDT1 T0
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GROUP BY T0.Account
/* Structure with all active accounts */
SELECT
T0.AcctCode As Account
INTO #ActiveAcct
FROM #OACTStructur T0
INNER JOIN #ResultJDT1 T1 ON T1.Account = T0.AcctCode
WHERE T1.Saldo_DC <> 0 OR T1.SaldoPY_DC <> 0
UNION ALL
SELECT
T0.Level1
FROM #OACTStructur T0
INNER JOIN #ResultJDT1 T1 ON T1.Account = T0.AcctCode
WHERE T1.Saldo_DC <> 0 OR T1.SaldoPY_DC <> 0
UNION ALL
SELECT
T0.Level2
FROM #OACTStructur T0
INNER JOIN #ResultJDT1 T1 ON T1.Account = T0.AcctCode
WHERE T1.Saldo_DC <> 0 OR T1.SaldoPY_DC <> 0
UNION ALL
SELECT
T0.Level3
FROM #OACTStructur T0
INNER JOIN #ResultJDT1 T1 ON T1.Account = T0.AcctCode
WHERE T1.Saldo_DC <> 0 OR T1.SaldoPY_DC <> 0
UNION ALL
SELECT
T0.Level4
FROM #OACTStructur T0
INNER JOIN #ResultJDT1 T1 ON T1.Account = T0.AcctCode
WHERE T1.Saldo_DC <> 0 OR T1.SaldoPY_DC <> 0
UNION ALL
SELECT
T0.AcctCode
FROM #OACTStructur T0
INNER JOIN #ResultJDT1 T1 ON T1.Account = T0.AcctCode
WHERE T1.Saldo_DC <> 0 OR T1.SaldoPY_DC <> 0

SELECT
T0.AcctCode
,T0.AcctName
,T1.Saldo_DC
,T1.SaldoPY_DC
,T1.SaldoFC_DC
,T0.Level1
,T0.Level2
,T0.Level3
,T0.Level4
,T0.Level5
,T0.Levels
,T0.Postable
,T0.ActCurr
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,T0.GroupMask
,@MainCurr as MainCurr
,DATEADD(day,-1,@FinancYear) as PrevYear
FROM #OACTStructur T0
LEFT OUTER JOIN #ResultJDT1 T1 ON T1.Account = T0.AcctCode
WHERE @ShowZAcc = 'Y' OR T0.AcctCode IN (SELECT DISTINCT Account FROM #ActiveAcct)
ORDER BY T0.GroupMask, T0.GrpLine
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2.6.2.3.2.2

ProfitAndLoss

/* @@Timeout=[1200] */
SET LANGUAGE German
DECLARE @MainCurr AS VARCHAR(3) SET @MainCurr = (SELECT T2.MainCurncy FROM OADM T2)
DECLARE @ToDate AS DATETIME SET @ToDate = '[%ToDate]'
DECLARE @FromDate AS DATETIME SET @FromDate = '[%FromDate]'
DECLARE @IgnoreAdj AS VARCHAR(1) SET @IgnoreAdj='[%IgnoreAdj]'
DECLARE @ShowZAcc as Varchar(1) set @ShowZAcc = '[%ShowZAcc]'
DECLARE @AddVoucher as Varchar(1) SET @AddVoucher = '[%AddVoucher]'
DECLARE @FinancYear AS DATETIME
SET @FinancYear = (SELECT T0.FinancYear FROM OACP T0
INNER JOIN OFPR T1 ON T0.PeriodCat = T1.Category
WHERE T1.F_RefDate <= @ToDate AND T1.T_RefDate >=@ToDate)

SELECT

T0.Levels
, CASE WHEN t0.Levels = '1' THEN t0.AcctCode ELSE CASE WHEN t0.Levels = '2' THEN t1.
AcctCode ELSE CASE WHEN t0.Levels = '3' THEN t2.AcctCode ELSE CASE WHEN t0.Levels = '4'
THEN t3.acctCode ELSE CASE WHEN t0.Levels = '5' THEN t4.acctCode ELSE '0' END END END END
END as Level1
, CASE WHEN t0.Levels = '1' THEN '0' ELSE CASE WHEN t0.Levels = '2' THEN t0.Acctcode
ELSE CASE WHEN t0.Levels = '3' THEN t0.Fathernum ELSE CASE WHEN t0.Levels = '4' THEN t1.
Fathernum ELSE CASE WHEN t0.Levels = '5' THEN t2.Fathernum ElSE '0' END END END END END as
Level2
, CASE WHEN t0.Levels = '1' THEN '0' ELSE CASE WHEN t0.Levels = '2' THEN '0' ELSE
CASE WHEN t0.Levels = '3' THEN t0.AcctCode ELSE CASE WHEN t0.Levels = '4' THEN t0.fathernum
ELSE CASE WHEN t0.Levels = '5' THEN t1.Fathernum ELSE '0' END END END END END as Level3
, CASE WHEN t0.Levels = '1' THEN '0' ELSE CASE WHEN t0.Levels = '2' THEN '0' ELSE
CASE WHEN t0.Levels = '3' THEN '0' ELSE CASE WHEN t0.Levels = '4' THEN t0.acctCode ELSE
CASE WHEN t0.Levels = '5' THEN t0.fathernum ELSE '0' END END END END END as Level4
, CASE WHEN t0.Levels = '1' THEN '0' ELSE CASE WHEN t0.Levels = '2' THEN '0' ELSE
CASE WHEN t0.Levels = '3' THEN '0' ELSE CASE WHEN t0.Levels = '4' THEN '0' ELSE CASE WHEN
t0.Levels = '5' THEN t0.acctCode ELSE '0' END END END END END as Level5
,T0.AcctCode
,T0.AcctName
,T0.GroupMask
,T0.GrpLine
,T0.Postable
,T0.ActCurr
INTO #OACTStructur
FROM oact t0
Left Outer JOIN Oact t1 ON t0.fathernum = t1.acctCode
left Outer JOIN Oact t2 ON t1.fathernum = t2.acctCode
left Outer JOIN Oact t3 ON t2.fathernum = t3.acctCode
left Outer JOIN Oact t4 ON t3.fathernum = t4.acctCode
WHERE T0.GroupMask Not in ('1','2','3')
/*Booking actual Year*/
SELECT
T0.Account
,ISNULL(T0.Debit,0) As Debit
,ISNULL(T0.Credit,0) As Credit
,ISNULL(T0.FCDebit,0) As FCDebit
,ISNULL(T0.FCCredit,0) AS FCCredit
,ISNULL(T0.SYSDeb,0) As SYSDeb
,ISNULL(T0.SYSCred,0) AS SYSCred
,0 As Debit_PY
,0 As Credit_PY
,0 As FCDebit_PY
,0 As FCCredit_PY
,0 As SYSDeb_PY
,0 As SYSCred_PY
INTO #TempJDT1
FROM JDT1 T0
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INNER JOIN OJDT T2 ON T0.TransID = T2.TransID
where (T0.refdate >= @FromDate
AND T0.refdate <= @ToDate)
AND NOT T0.TransType = -3
AND CASE WHEN @IgnoreAdj = 'Y' THEN T2.AdjTran ELSE 'N' END = 'N'
/*Vouchers actual year*/
UNION ALL
SELECT
T0.Account
,ISNULL(T0.Debit,0) As Debit
,ISNULL(T0.Credit,0) As Credit
,ISNULL(T0.FCDebit,0) As FCDebit
,ISNULL(T0.FCCredit,0) AS FCCredit
,ISNULL(T0.SYSDeb,0) As SYSDeb
,ISNULL(T0.SYSCred,0) AS SYSCred
,0 As Debit_PY
,0 As Credit_PY
,0 As FCDebit_PY
,0 As FCCredit_PY
,0 As SYSDeb_PY
,0 As SYSCred_PY
FROM BTF1 T0 INNER JOIN OBTF T1 ON T0.TransId = T1.TransId AND T0.BatchNum=T1.BatchNum
WHERE

(T0.refdate >= @FromDate
AND T0.refdate <= @ToDate)
AND NOT T0.TransType = -3
AND CASE WHEN @IgnoreAdj = 'Y' THEN T0.AdjTran ELSE 'N' END = 'N'
AND T1.BtfStatus = 'O'
AND @AddVoucher = 'Y'

/*Bookings Previous Year */
UNION ALL
SELECT
T0.Account
,0 As Debit
,0 As Credit
,0 As FCDebit
,0 AS FCCredit
,0 As SYSDeb
,0 AS SYSCred
,ISNULL(T0.Debit,0) As Debit_PY
,ISNULL(T0.Credit,0) As Credit_PY
,ISNULL(T0.FCDebit,0) As FCDebit_PY
,ISNULL(T0.FCCredit,0) As FCCredit_PY
,ISNULL(T0.SYSDeb,0) As SYSDeb_PY
,ISNULL(T0.SYSCred,0) As SYSCred_PY
FROM JDT1 T0
INNER JOIN OJDT T2 ON T0.TransID = T2.TransID
WHERE

(T0.refdate >= DATEADD(year,-1,@FromDate)
AND T0.refdate <=DATEADD(year,-1,@ToDate))
AND NOT T0.TransType = -3
AND CASE WHEN @IgnoreAdj = 'Y' THEN T2.AdjTran ELSE 'N' END = 'N'

/*Vouchers previous year*/
Union all
SELECT
T0.Account
,0 As Debit
,0 As Credit
,0 As FCDebit
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,0 AS FCCredit
,0 As SYSDeb
,0 AS SYSCred
,ISNULL(T0.Debit,0) As Debit_PY
,ISNULL(T0.Credit,0) As Credit_PY
,ISNULL(T0.FCDebit,0) As FCDebit_PY
,ISNULL(T0.FCCredit,0) As FCCredit_PY
,ISNULL(T0.SYSDeb,0) As SYSDeb_PY
,ISNULL(T0.SYSCred,0) As SYSCred_PY
FROM BTF1 T0 INNER JOIN OBTF T1 ON T0.TransId = T1.TransId AND T0.BatchNum=T1.BatchNum
WHERE (T0.refdate >= DATEADD(year,-1,@FromDate)
AND T0.refdate <= DATEADD(year,-1,@ToDate))
AND NOT T0.TransType = -3
AND CASE WHEN @IgnoreAdj = 'Y' THEN T0.AdjTran ELSE 'N' END = 'N'
AND T1.BtfStatus = 'O'
AND @AddVoucher = 'Y'
/*Sum data*/
SELECT
T0.Account
,SUM(T0.Debit) As Debit
,SUM(T0.Credit) As Credit
,SUM(T0.FCDebit) As FCDebit
,SUM(T0.FCCredit) As FCCredit
,SUM(T0.SYSDeb) As SYSDeb
,SUM(T0.SYSCred) As SYSCred
,SUM(T0.Debit_PY) As Debit_PY
,SUM(T0.Credit_PY) As Credit_PY
,SUM(T0.FCDebit_PY) As FCDebit_PY
,SUM(T0.FCCredit_PY) As FCCredit_PY
,SUM(T0.SYSDeb_PY) As SYSDeb_PY
,SUM(T0.SYSCred_PY) As SYSCred_PY
/* SUM for Filtering */
,SUM(T0.Debit-T0.Credit) As Saldo_DC
,SUM(T0.Debit_PY - T0.Credit_PY) As SaldoPY_DC
,SUM(T0.FCDebit-T0.FCCredit) AS SaldoFC_DC
INTO #ResultJDT1
FROM #TempJDT1 T0
GROUP BY T0.Account
/* Structure with all active accounts */
SELECT
T0.AcctCode As Account
INTO #ActiveAcct
FROM #OACTStructur T0
INNER JOIN #ResultJDT1 T1 ON T1.Account = T0.AcctCode
WHERE T1.Saldo_DC <> 0 OR T1.SaldoPY_DC <> 0
UNION ALL
SELECT
T0.Level1
FROM #OACTStructur T0
INNER JOIN #ResultJDT1 T1 ON T1.Account = T0.AcctCode
WHERE T1.Saldo_DC <> 0 OR T1.SaldoPY_DC <> 0
UNION ALL
SELECT
T0.Level2
FROM #OACTStructur T0
INNER JOIN #ResultJDT1 T1 ON T1.Account = T0.AcctCode
WHERE T1.Saldo_DC <> 0 OR T1.SaldoPY_DC <> 0
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UNION ALL
SELECT
T0.Level3
FROM #OACTStructur T0
INNER JOIN #ResultJDT1 T1 ON T1.Account = T0.AcctCode
WHERE T1.Saldo_DC <> 0 OR T1.SaldoPY_DC <> 0
UNION ALL
SELECT
T0.Level4
FROM #OACTStructur T0
INNER JOIN #ResultJDT1 T1 ON T1.Account = T0.AcctCode
WHERE T1.Saldo_DC <> 0 OR T1.SaldoPY_DC <> 0
UNION ALL
SELECT
T0.AcctCode
FROM #OACTStructur T0
INNER JOIN #ResultJDT1 T1 ON T1.Account = T0.AcctCode
WHERE T1.Saldo_DC <> 0 OR T1.SaldoPY_DC <> 0

SELECT
T0.AcctCode
,T0.AcctName
,T1.Debit
,T1.Credit
,T1.FCDebit
,T1.FCCredit
,T1.SYSDeb
,T1.SYSCred
,T1.Debit_PY
,T1.Credit_PY
,T1.FCDebit_PY
,T1.FCCredit_PY
,T1.SYSDeb_PY
,T1.SYSCred_PY
,T0.Level1
,T0.Level2
,T0.Level3
,T0.Level4
,T0.Level5
,T0.Levels
,T0.Postable
,T0.ActCurr
,T0.GroupMask
,@MainCurr as MainCurr
,DATEADD(year,-1,@FromDate) as PrevYearStart
,DATEADD(year,-1,@ToDate) as PrevYearEND
FROM #OACTStructur T0
LEFT OUTER JOIN #ResultJDT1 T1 ON T1.Account = T0.AcctCode
WHERE @ShowZAcc = 'Y' OR T0.AcctCode IN (SELECT DISTINCT Account FROM #ActiveAcct)
ORDER BY T0.GroupMask, T0.GrpLine
DROP
DROP
DROP
DROP

TABLE
TABLE
TABLE
TABLE

#OACTStructur
#TempJDT1
#ResultJDT1
#ActiveAcct
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2.6.2.3.2.3

AccountHeader

/* @@Timeout=[1200] */
DECLARE @FromAcct AS NVARCHAR(15)
SET @FromAcct = '[%FromAcct]'
DECLARE @ToAcct AS NVARCHAR(15)
SET @ToAcct = '[%ToAcct]'
IF @ToAcct=''
SET @ToAcct=@FromAcct

SELECT
T0.Account
,sum(CASE WHEN [%AcctMOrder] < '[%FromDate]' and T0.Account >= @FromAcct and T0.
Account <= @ToAcct THEN T0.Debit-T0.Credit ELSE 0 END) as VorSaldo
,sum(CASE WHEN [%AcctMOrder] < '[%FromDate]' and T0.Account >= @FromAcct and T0.
Account <= @ToAcct THEN T0.FCDebit-T0.FCCredit ELSE 0 END) as VorSalFC
,T1.ActCurr

FROM JDT1 T0
INNER JOIN OACT T1 ON T0.Account = T1.AcctCode
WHERE T0.Account >= @FromAcct and T0.Account <= @ToAcct
GROUP BY T0.Account,T1.ActCurr
order by T0.Account
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2.6.2.3.2.4

AccountDetails

DECLARE @FromAcct AS NVARCHAR(15)
SET @FromAcct = '[%FromAcct]'
DECLARE @ToAcct AS NVARCHAR(15)
SET @ToAcct = '[%ToAcct]'
IF @ToAcct=''
SET @ToAcct = @FromAcct
SELECT

T0.TransID
,T0.ContraAct
,CASE WHEN T5.AcctName IS NOT NULL THEN T5.AcctName ELSE CASE WHEN T3.CardName IS
NULL THEN T4.CardName ELSE T3.CardName END END as ContraName
,CASE WHEN T3.CardName IS NULL THEN T4.CardCode ELSE T3.CardCode END as CardCode
,CASE WHEN T3.CardName IS NULL THEN T4.CardName ELSE T3.CardName END as CardName
,CASE WHEN T3.CardName IS NULL THEN T4.City ELSE T3.City END as City
,CASE WHEN T3.CardName IS NULL THEN T4.County ELSE T3.Country END as Contry
,T2.Number
,T0.RefDate
,T0.DueDate
,T0.TaxDate
,T0.ShortName
,T0.Account
,T3.DebPayAcct
,T2.Memo
,T1.AcctName
,T0.Debit
,T0.Credit
,(T0.Debit-T0.Credit) as Saldo
,T0.VatAmount
,T0.FCDebit-T0.FCCredit as FC
,T0.FCDebit
,T0.FCCredit
,T0.FCCurrency
,T0.Project
,T0.ProfitCode
,T0.SYSCred
,T0.SYSDeb
,T1.ActCurr
,T2.Ref1
,T2.Ref2
,T0.LineMemo

FROM JDT1 T0
LEFT OUTER JOIN
Left OUTER JOIN
Left OUTER JOIN
INNER JOIN OACT
INNER JOIN OJDT

OCRD T3 ON T0.ShortName=T3.CardCode
OCRD T4 ON T0.ContraAct = T4.CardCode
OACT T5 ON T0.ContraAct = T5.AcctCode
T1 ON T0.Account=T1.AcctCode
T2 ON T0.TransId = T2.TransId

WHERE

T0.Account >= @FromAcct and T0.Account <= @ToAcct
and [%AcctMOrder] BETWEEN '[%FromDate]' AND '[%ToDate]'
ORDER BY [%AcctMOrder]
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2.6.2.3.2.5

Movements

/* Account Movements 2nd Generation by Philipp Emmenegger, coresystems ag */
DECLARE @IgnoreAdj AS VARCHAR(1) SET @IgnoreAdj='[%IgnoreAdj]'
DECLARE @FromDate AS DATETIME SET @FromDate = '[%FromDate]'
DECLARE @ToDate AS DATETIME SET @ToDate = '[%ToDate]'
/* Filter Accounts */
SELECT T0.AcctCode
INTO #AccountFilter
FROM OACT T0
WHERE T0.AcctCode = '[%Account]'

/* Calculation of Account brought forward */
SELECT

T0.Account
,SUM(T0.Debit) AS BF_Debit
,SUM(T0.Credit) AS BF_Credit
,SUM(T0.SYSDeb) AS BF_SYSDeb
,SUM(T0.SYSCred) AS BF_SYSCred
,SUM(T0.FCDebit) AS BF_FCDebit
,SUM(T0.FCCredit) AS BF_FCCredit
INTO
#BroughtForward
FROM
JDT1 T0
INNER JOIN
#AccountFilter T1 ON T0.Account=T1.AcctCode
INNER JOIN OJDT T2 ON T0.TransID=T2.TransID
WHERE T0.Refdate < @FromDate
AND CASE WHEN @IgnoreAdj = 'Y' THEN T2.AdjTran ELSE 'N' END = 'N'
GROUP BY
T0.Account

/* Internal Matching */
SELECT T0.TransID
,T0.Line_ID
,SUM(T2.Total) as Total
,MAX(T2.ReconNum) AS ReconNum
INTO #InternalMatching
FROM JDT1 T0
LEFT OUTER JOIN ITR1 T1 ON T0.TransId = T1.TransId AND
LEFT OUTER JOIN OITR T2 ON T1.ReconNum = T2.ReconNum
WHERE
T0.Refdate>=@FromDate
AND T0.Refdate<=@ToDate
GROUP BY

T0.Line_ID = T1.TransRowId

T0.TransID, T0.Line_ID

/* Complete posting List */
SELECT
T0.TransID
,T0.Line_ID
,T6.Total
,T6.ReconNum
,T0.Account
,T2.AcctName
,T0.Debit
,T0.Credit
,T0.SYSDeb
,T0.SYSCred
,T0.FCDebit
,T0.FCCredit
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,T0.Refdate
,T0.DueDate
,T0.ShortName
,T0.ContraAct
,T0.LineMemo
,T1.Memo
,T1.Ref1
,T1.Ref2
,T0.Ref3Line
,T0.TransCode
,T0.Project
,T0.ProfitCode
,T0.VatGroup
,T0.VatRate
,T3.BF_Debit
,T3.BF_Credit
,T3.BF_SYSDeb
,T3.BF_SYSCred
,T3.BF_FCDebit
,T3.BF_FCCredit
,T4.CardName
,T4.City
,T7.CardName as CardName2
,T7.City as City2
,T1.Number
,T2.ActCurr
,T0.FCCurrency
FROM
JDT1 T0
INNER JOIN
OJDT T1 ON T0.TransID=T1.TransID
INNER JOIN
OACT T2 ON T0.Account = T2.AcctCode
LEFT OUTER JOIN
#BroughtForward T3 ON T0.Account = T3.Account
LEFT OUTER JOIN
OCRD T4 ON T0.ShortName = T4.CardCode
INNER JOIN
#AccountFilter T5 ON T0.Account = T5.AcctCode
LEFT OUTER JOIN #InternalMatching T6 ON T0.TransID = T6.TransID AND T0.Line_ID = T6.Line_ID
LEFT OUTER JOIN OCRD T7 ON T0.ContraAct = T7.CardCode
WHERE T0.Refdate>=@FromDate
AND T0.Refdate<=@ToDate
AND CASE WHEN @IgnoreAdj = 'Y' THEN T1.AdjTran ELSE 'N' END = 'N'
ORDER BY [%AcctMOrder]
/* DROP Temporary TABLES */

DROP TABLE #BroughtForward
DROP TABLE #AccountFilter
DROP TABLE #InternalMatching
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2.6.2.3.2.6

AP_Invoice_Description

SELECT T0.VisOrder, T0.LineTotal,T1.TransID, T0.AcctCode, T0.Dscription, T0.ItemCode, T0.
OcrCode,T0.Project
FROM PCH1 T0
INNER JOIN OPCH T1 ON T0.DocEntry = T1.DocEntry
WHERE T1.DocDate >='[%FromDate]' AND T1.DocDate <='[%ToDate]'
ORDER BY T0.VisOrder
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2.6.2.3.2.7

JournalEntry

/* Internal Matching */
SELECT T0.TransID
,T0.Line_ID
,SUM(T2.Total) as Total
,MAX(T2.ReconNum) AS ReconNum
INTO #InternalMatching
FROM JDT1 T0
LEFT OUTER JOIN ITR1 T1 ON T0.TransId = T1.TransId AND
LEFT OUTER JOIN OITR T2 ON T1.ReconNum = T2.ReconNum
WHERE
T0.TransID ='[%TransID]'
GROUP BY
T0.TransID, T0.Line_ID

T0.Line_ID = T1.TransRowId

SELECT T2.SeriesName, T0.Number, T0.Refdate, T0.DueDate, T0.TaxDate, T0.Ref1, T0.Ref2, T3.
TrnscodDsc, T0.Project, T4.PrjName, T0.Memo
,T1.Account, T5.AcctName, T1.ShortName, T1.Debit, T1.Credit, T1.FCDebit, T1.FCCredit, T1.
SYSDeb, T1.SYSCred, T1.VatGroup, T1.BaseSum, T1.TransID, T1.ContraAct, T1.LineMemo, T0.
TransType, T1.ProfitCode, T1.VatRate, T1.Line_ID
,T1.FCCurrency
,T6.ReconNum, T7.CardName
FROM OJDT T0
INNER JOIN JDT1 T1 ON T0.TransID=T1.TransID
INNER JOIN NNM1 T2 ON T0.Series = T2.Series
LEFT OUTER JOIN OTRC T3 ON T0.Transcode = T3.TrnsCode
LEFT OUTER JOIN OPRJ T4 ON T0.Project = T4.PrjCode
INNER JOIN OACT T5 ON T1.Account = T5.AcctCode
LEFT OUTER JOIN #InternalMatching T6 ON T1.TransID = T6.TransID AND T1.Line_ID = T6.Line_ID
LEFT OUTER JOIN OCRD T7 ON T1.ShortName = T7.CardCode
WHERE T0.TransID='[%TransID]'
DROP TABLE #InternalMatching
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2.6.2.3.2.8

GPHeader

DECLARE @FromCardCode AS NVARCHAR(15) SET @FromCardCode = '[%FromCardCode]'
DECLARE @ToCardCode AS NVARCHAR(15) SET @ToCardCode = '[%ToCardCode]'
IF @ToCardCode=''
SET @ToCardCode=@FromCardCode

SELECT
T0.ShortName
,sum(CASE WHEN [%AcctMOrder] < '[%FromDate]' and T0.ShortName >= @FromCardCode and
T0.ShortName <= @ToCardCode THEN T0.Debit-T0.Credit ELSE 0 END) as VorSaldo
,sum(CASE WHEN [%AcctMOrder] < '[%FromDate]' and T0.ShortName >= @FromCardCode and
T0.ShortName <= @ToCardCode THEN T0.FCDebit-T0.FCCredit ELSE 0 END) as VorSalFC
,T2.ActCurr
,T1.CardName
,T1.Currency as BPCurrency
FROM JDT1 T0
INNER JOIN OCRD T1 ON T0.ShortName = T1.CardCode
INNER JOIN OACT T2 ON T0.Account = T2.AcctCode
WHERE T0.ShortName BETWEEN @FromCardCode AND @ToCardCode
GROUP BY T0.ShortName,T2.ActCurr,T1.CardName, T1.Currency
ORDER BY T0.ShortName
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2.6.2.3.2.9
SELECT

GPDetails

T0.TransID
,T0.ContraAct
,T3.AcctName as ContraName
,T2.Number
,T0.RefDate
,T0.DueDate
,T0.TaxDate
,T0.ShortName
,T0.Account
,T2.Memo
,T1.AcctName
,T0.Debit
,T0.Credit
,T0.VatAmount
,T0.FCDebit
,T0.FCCredit
,T0.FCCurrency
,T0.Project
,T0.ProfitCode
,T0.SYSCred
,T0.SYSDeb
,T1.ActCurr
,T2.Ref1
,T2.Ref2
,T0.LineMemo
,T4.CardName
,T4.Currency as BPCurrency

FROM JDT1 T0
INNER JOIN
INNER JOIN
LEFT OUTER
INNER JOIN

OACT
OJDT
JOIN
OCRD

T1 ON T0.Account=T1.AcctCode
T2 ON T0.TransId = T2.TransId
OACT T3 ON T0.ContraAct = T3.AcctCode
T4 ON T0.ShortName = T4.CardCode

WHERE

T0.ShortName IN ('[%CardCode]') OR '' = '[%CardCode]'
and [%AcctMOrder] >='[%FromDate]'
and [%AcctMOrder] <='[%ToDate]'
ORDER BY [%AcctMOrder]
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2.6.2.3.2.10 Budget
/*
* Budget Data and Actual Finance Data (Datasource)
* coresystems ag, 01.05.2008
*/
/* @@Timeout=[1200] */
SET DATEFORMAT dmy
DECLARE
DECLARE
DECLARE
DECLARE
DECLARE
DECLARE
DECLARE

@MainCurr AS VARCHAR(3) SET @MainCurr = (SELECT T2.MainCurncy FROM OADM T2)
@IgnoreAdj AS VARCHAR(1) SET @IgnoreAdj= '[%IgnoreAdj]'
@AddVoucher AS Varchar(1) SET @AddVoucher= '[%AddVoucher]'
@PrcCode AS VARCHAR(8) SET @PrcCode = '[%PrcCode]'
@OcrCode AS VARCHAR(8) SET @OcrCode = '[%OcrCode]'
@PrjCode As VARCHAR(8) SET @PrjCode = '[%PrjCode]'
@BudgId As INT SET @BudgId ='[%BudgId]'

IF @BudgId = ''
BEGIN
SET @BudgId = -1
END
DECLARE @FromDate As DateTime
SET @FromDate = '[%FromDate]'
DECLARE @ToDate As DateTime
SET @ToDate = '[%ToDate]'
-- Get the Acutal Finance Year
DECLARE @FinancYear AS DATETIME
SET @FinancYear = (SELECT T0.FinancYear FROM OACP T0
INNER JOIN OFPR T1 ON T0.PeriodCat = T1.Category
WHERE T1.F_RefDate <= @ToDate AND T1.T_RefDate >= @ToDate)

/*
* Parameter notice
* -GroupMask direct in Query impl.
* -BudgetID direct in Query impl.
*/
/*
* ChartOfAccout Structur
*/

SELECT
CASE WHEN t0.Levels = '1' THEN t0.AcctCode ELSE CASE WHEN t0.Levels = '2'
THEN t1.AcctCode ELSE CASE WHEN t0.Levels = '3' THEN t2.AcctCode ELSE CASE WHEN t0.Levels =
'4' THEN t3.acctCode ELSE CASE WHEN t0.Levels = '5' THEN t4.acctCode ELSE '0' END END END
END END as Level1
, CASE WHEN t0.Levels = '1' THEN '0' ELSE CASE WHEN t0.Levels = '2' THEN
t0.Acctcode ELSE CASE WHEN t0.Levels = '3' THEN t0.Fathernum ELSE CASE WHEN t0.Levels = '4'
THEN t1.Fathernum ELSE CASE WHEN t0.Levels = '5' THEN t2.Fathernum ElSE '0' END END END END
END as Level2
, CASE WHEN t0.Levels = '1' THEN '0' ELSE CASE WHEN t0.Levels = '2' THEN
'0' ELSE CASE WHEN t0.Levels = '3' THEN t0.AcctCode ELSE CASE WHEN t0.Levels = '4' THEN t0.
fathernum ELSE CASE WHEN t0.Levels = '5' THEN t1.Fathernum ELSE '0' END END END END END as
Level3
, CASE WHEN t0.Levels = '1' THEN '0' ELSE CASE WHEN t0.Levels = '2' THEN
'0' ELSE CASE WHEN t0.Levels = '3' THEN '0' ELSE CASE WHEN t0.Levels = '4' THEN t0.acctCode
ELSE CASE WHEN t0.Levels = '5' THEN t0.fathernum ELSE '0' END END END END END as Level4
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, CASE WHEN t0.Levels = '1' THEN '0' ELSE CASE WHEN t0.Levels = '2' THEN
'0' ELSE CASE WHEN t0.Levels = '3' THEN '0' ELSE CASE WHEN t0.Levels = '4' THEN '0' ELSE
CASE WHEN t0.Levels = '5' THEN t0.acctCode ELSE '0' END END END END END as Level5
,T0.AcctCode
,T0.AcctName
,T0.CurrTotal
,T0.Finanse
,T0.Budget
,T0.Frozen
,T0.Postable
,T0.Levels
,T0.ExportCode
,T0.GrpLine
,T0.GroupMask
,CAST(CAST(T0.GroupMask AS VARCHAR) + CAST(T0.GrpLine AS VARCHAR) AS INT)
As SortBy
,T0.ActType
,T0.OverCode
,T0.ActCurr
,T0.FormatCode
INTO #OACTStructur
FROM OACT T0
LEFT OUTER JOIN OACT T1 ON T0.FatherNum
LEFT OUTER JOIN OACT T2 ON T1.FatherNum
LEFT OUTER JOIN OACT T3 ON T2.FatherNum
LEFT OUTER JOIN OACT T4 ON T3.FatherNum
WHERE T0.GroupMask IN ([%GroupMask])

/*
*
*
*/

=
=
=
=

T1.AcctCode
T2.AcctCode
T3.AcctCode
T4.AcctCode

J O U R N A L - V A L U E
Actual Value (JDT1)
With Journal Vouchers (BTF1)

SELECT
-- Create Date (01.MM.YYYY)
CAST(
'01.' + CAST(MONTH(T0.RefDate) AS VARCHAR) + '.' + CAST(YEAR(T0.
RefDate) AS VARCHAR)
AS DATETIME)As RefDate
,(SELECT Y0.FinancYear FROM OACP Y0
INNER JOIN OFPR Y1 ON Y0.PeriodCat = Y1.Category
WHERE Y1.F_RefDate <= T0.RefDate AND Y1.T_RefDate >=
RefDate) AS FinancYear

T0.

,T0.Account As Account
,'JE' As Typ
,ISNULL(T2.PrcCode,'') As PrcCode
,ISNULL(T2.OcrCode,'') As OcrCode
,ISNULL(T0.Project,'') As PrjCode
,CASE
WHEN T2.OcrTotal IS NULL OR T2.OcrTotal = 0 THEN
T0.Credit
ELSE
ISNULL(T0.Credit * (T2.PrcAmount/T2.
OcrTotal),0)
END As Credit
,CASE
WHEN T2.OcrTotal IS NULL OR T2.OcrTotal = 0
T0.Debit
ELSE
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ISNULL(T0.Debit * (T2.PrcAmount/T2.
OcrTotal),0)
END As Debit

INTO #TEMPJDT1
FROM JDT1 T0
INNER JOIN OACT T1 ON T0.Account = T1.AcctCode
LEFT OUTER JOIN OCR1 T2 ON T2.OcrCode = T0.ProfitCode
LEFT OUTER JOIN OPRC T3 ON T3.PrcCode = T2.PrcCode
INNER JOIN #OACTStructur T4 ON T0.Account = T4.AcctCode
WHERE T0.RefDate >= DATEADD(YEAR,-1,@FinancYear)
AND T0.RefDate <= DATEADD(DAY,-1,DATEADD(YEAR,1,@FinancYear))
AND CASE WHEN @IgnoreAdj = 'Y' THEN T0.AdjTran ELSE 'N' END = 'N'
AND NOT T0.TransType = -3
AND CASE WHEN @OcrCode = '' THEN ISNULL(T2.OcrCode,'') ELSE @OcrCode END = ISNULL(T2.
OcrCode,'')
AND CASE WHEN @PrcCode = '' THEN ISNULL(T2.PrcCode,'') ELSE @PrcCode END = ISNULL(T2.
PrcCode,'')
AND CASE WHEN @PrjCode = '' THEN ISNULL(T0.Project,'') ELSE @PrjCode END = ISNULL(T0.
Project,'')

/*
* Add Vouchers
*/

UNION ALL
SELECT
CAST(
'01.' + CAST(MONTH(T0.RefDate) AS VARCHAR) + '.' + CAST(YEAR(T0.RefDate)
AS VARCHAR)
AS datetime)As RefDate
,(SELECT Y0.FinancYear FROM OACP Y0
INNER JOIN OFPR Y1 ON Y0.PeriodCat = Y1.Category
WHERE Y1.F_RefDate <= T0.RefDate AND Y1.T_RefDate >=
RefDate) AS FinancYear

T0.

,T0.Account As Account
,'JEV' As Typ
,ISNULL(T2.PrcCode,'') As PrcCode
,ISNULL(T2.OcrCode,'') As OcrCode
,ISNULL(T0.Project,'') As PrjCode
,CASE
WHEN T2.OcrTotal IS NULL OR T2.OcrTotal = 0 THEN
T0.Credit
ELSE
ISNULL(T0.Credit * (T2.PrcAmount/T2.
OcrTotal),0)
END As Credit
,CASE
WHEN T2.OcrTotal IS NULL OR T2.OcrTotal = 0 THEN
T0.Debit
ELSE
ISNULL(T0.Debit * (T2.PrcAmount/T2.
OcrTotal),0)
END As Debit

FROM BTF1 T0 INNER JOIN OBTF T10 ON T0.TransId = T10.TransId AND T0.BatchNum=T10.BatchNum
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INNER JOIN
LEFT OUTER
LEFT OUTER
INNER JOIN

OACT T1 ON T0.Account = T1.AcctCode
JOIN OCR1 T2 ON T2.OcrCode = T0.ProfitCode
JOIN OPRC T3 ON T3.PrcCode = T2.PrcCode
#OACTStructur T4 ON T0.Account = T4.AcctCode

WHERE T0.RefDate >= DATEADD(YEAR,-1,@FinancYear)
AND T0.RefDate <= DATEADD(DAY,-1,DATEADD(YEAR,1,@FinancYear))
AND CASE WHEN @IgnoreAdj = 'Y' THEN T0.AdjTran ELSE 'N' END = 'N'
AND NOT T0.TransType = -3
AND CASE WHEN @OcrCode = '' THEN ISNULL(T2.OcrCode,'') ELSE @OcrCode END = ISNULL(T2.
OcrCode,'')
AND CASE WHEN @PrcCode = '' THEN ISNULL(T2.PrcCode,'') ELSE @PrcCode END = ISNULL(T2.
PrcCode,'')
AND CASE WHEN @PrjCode = '' THEN ISNULL(T0.Project,'') ELSE @PrjCode END = ISNULL(T0.
Project,'')
AND T10.BtfStatus = 'O'
AND @AddVoucher = 'Y'

/*
*
*
*/

B U D G E T - V A L U E
Actual Budget Value (BGT1)

SELECT
/* Calc the Budget Month by LineID from BGT1 and FinancYear from OBGT*/
DATEADD("Month",T0.Line_ID,T1.FinancYear) As RefDate
,T1.FinancYear AS FinancYear
,T0.AcctCode As Account
,ISNULL(T4.PrcCode,'') As PrcCode
,ISNULL(T4.OcrCode,'') As OcrCode
,CASE
WHEN T4.OcrTotal IS NULL OR T4.OcrTotal = 0 THEN
T0.CredLTotal
ELSE
ISNULL(T0.CredLTotal * (T4.PrcAmount/T4.
OcrTotal),0)
END As Credit
,CASE
WHEN T4.OcrTotal IS NULL OR T4.OcrTotal = 0 THEN
T0.DebLTotal
ELSE
ISNULL(T0.DebLTotal * (T4.PrcAmount/T4.
OcrTotal),0)
END As Debit
,T0.BudgId As BudgId
INTO #TEMPBGT1
FROM BGT1 T0
LEFT OUTER JOIN OBGT T1 ON T0.BudgId = T1.AbsId
LEFT OUTER JOIN OBGS T2 ON T0.Instance = T2.AbsId
LEFT OUTER JOIN OCR1 T4 ON T4.OcrCode = T2.U_COR_OcrCode
INNER JOIN #OACTStructur T5 ON T0.AcctCode = T5.AcctCode
WHERE DATEADD("Month",T0.Line_ID,T1.FinancYear) >= DATEADD(YEAR,-1,@FinancYear)
AND DATEADD("Month",T0.Line_ID,T1.FinancYear) <= DATEADD(MONTH,12,@FinancYear)
AND CASE WHEN @BudgId=-1 THEN T0.Instance ELSE @BudgId END = T0.Instance
AND CASE WHEN @OcrCode = '' THEN ISNULL(T4.OcrCode,'') ELSE @OcrCode END = ISNULL(T4.
OcrCode,'')
AND CASE WHEN @PrcCode = '' THEN ISNULL(T4.PrcCode,'') ELSE @PrcCode END = ISNULL(T4.
PrcCode,'')
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/* M E R G E - V A L U E
* Select Value per Month, FinanceYear, PreFinanceYear and Actual Month
*/
-- Actual Periode
SELECT T0.RefDate
,T0.FinancYear
,T0.Account
,'JE_AP' AS Typ
,ISNULL(T0.PrcCode,'') As PrcCode
,ISNULL(T0.OcrCode,'') As OcrCode
,T0.PrjCode
,SUM(T0.Credit) AS Credit
,SUM(T0.Debit) AS Debit
,MAX(0) AS CreditBudget
,MAX(0) AS DebitBudget
-- Full
,MAX(0)
,MAX(0)
,MAX(0)
,MAX(0)

Finance Year
As CreditFinancYear
As DebitFinancYear
As CreditFinancYearBudget
As DebitFinancYearBudget

-- Preview Year
,MAX(0)
,MAX(0)
,MAX(0)
,MAX(0)

As
As
As
As

CreditPrevFinancYear
DebitPrevFinancYear
CreditPrevFinancYearBudget
DebitPrevFinancYearBudget

As
As
As
As

CreditActualMonth
DebitActualMonth
CreditActualMonthBudget
DebitActualMonthBudget

-- Actual Month
,MAX(0)
,MAX(0)
,MAX(0)
,MAX(0)

-- Budget ID
,MAX(0) As BudgId
INTO #TEMPRES
FROM #TEMPJDT1 T0
WHERE T0.RefDate >= @FromDate
AND T0.RefDate <= @ToDate

GROUP BY
T0.RefDate
,T0.FinancYear
,T0.Account
,T0.PrcCode
,T0.OcrCode
,T0.PrjCode
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UNION ALL
-- Full Actual Finance Year (JDT1) with Vouchers
SELECT T0.RefDate
,T0.FinancYear
,T0.Account
,'JE_FY' AS Typ
,ISNULL(T0.PrcCode,'') As PrcCode
,ISNULL(T0.OcrCode,'') As OcrCode
,T0.PrjCode
,MAX(0) AS Credit
,MAX(0) AS Debit
,MAX(0) AS CreditBudget
,MAX(0) AS DebitBudget
-- Full Finance Year
,SUM(T0.Credit) As CreditFinancYear
,SUM(T0.Debit) As DebitFinancYear
,MAX(0) As CreditFinancYearBudget
,MAX(0) As DebitFinancYearBudget
-- Preview Year
,MAX(0)
,MAX(0)
,MAX(0)
,MAX(0)

As
As
As
As

CreditPrevFinancYear
DebitPrevFinancYear
CreditPrevFinancYearBudget
DebitPrevFinancYearBudget

As
As
As
As

CreditActualMonth
DebitActualMonth
CreditActualMonthBudget
DebitActualMonthBudget

-- Actual Month
,MAX(0)
,MAX(0)
,MAX(0)
,MAX(0)

-- Budget ID
,MAX(0) As BudgId
FROM #TEMPJDT1 T0
WHERE T0.RefDate >= @FinancYear
AND T0.RefDate <= DATEADD(DAY,-1,DATEADD(YEAR,1,@FinancYear))
GROUP BY
T0.RefDate
,T0.FinancYear
,T0.Account
,T0.PrcCode
,T0.OcrCode
,T0.PrjCode

-- Full Previous Finance Year (JDT1) with Vouchers
UNION ALL
SELECT T0.RefDate
,T0.FinancYear
,T0.Account
,'JE_PY' AS Typ
,ISNULL(T0.PrcCode,'') As PrcCode
,ISNULL(T0.OcrCode,'') As OcrCode
,T0.PrjCode
,MAX(0) AS Credit
,MAX(0) AS Debit
,MAX(0) AS CreditBudget
,MAX(0) AS DebitBudget
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-- Full
,MAX(0)
,MAX(0)
,MAX(0)
,MAX(0)

Finance Year
As CreditFinancYear
As DebitFinancYear
As CreditFinancYearBudget
As DebitFinancYearBudget

-- Preview Year
,SUM(T0.Credit) As CreditPrevFinancYear
,SUM(T0.Debit) As DebitPrevFinancYear
,MAX(0) As CreditPrevFinancYearBudget
,MAX(0) As DebitPrevFinancYearBudget
-- Actual Month
,MAX(0)
,MAX(0)
,MAX(0)
,MAX(0)

As
As
As
As

CreditActualMonth
DebitActualMonth
CreditActualMonthBudget
DebitActualMonthBudget

-- Budget ID
,MAX(0) As BudgId
FROM #TEMPJDT1 T0
WHERE T0.RefDate >= DATEADD(YEAR,-1,@FinancYear)
AND T0.RefDate < @FinancYear
GROUP BY
T0.RefDate
,T0.FinancYear
,T0.Account
,T0.PrcCode
,T0.OcrCode
,T0.PrjCode

-- Actual Month (JDT1) with Vouchers -> @ToDate
UNION ALL
SELECT T0.RefDate
,T0.FinancYear
,T0.Account
,'JE_AM' AS Typ
,ISNULL(T0.PrcCode,'') As PrcCode
,ISNULL(T0.OcrCode,'') As OcrCode
,T0.PrjCode
,MAX(0) AS Credit
,MAX(0) AS Debit
,MAX(0) AS CreditBudget
,MAX(0) AS DebitBudget
-- Full Finance Year
,MAX(0) As CreditFinancYear
,MAX(0) As DebitFinancYear
,MAX(0) As CreditFinancYearBudget
,MAX(0) As DebitFinancYearBudget
-- Preview Year
,MAX(0)
,MAX(0)
,MAX(0)
,MAX(0)

As
As
As
As

CreditPrevFinancYear
DebitPrevFinancYear
CreditPrevFinancYearBudget
DebitPrevFinancYearBudget

-- Actual Month
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,SUM(T0.Credit) As CreditActualMonth
,SUM(T0.Debit) As DebitActualMonth
,MAX(0) As CreditActualMonthBudget
,MAX(0) As DebitActualMonthBudget
-- Budget ID
,MAX(0) As BudgId
FROM #TEMPJDT1 T0
WHERE YEAR(T0.RefDate) = YEAR(@ToDate) AND MONTH(T0.RefDate) = MONTH(@ToDate)
GROUP BY
T0.RefDate
,T0.FinancYear
,T0.Account
,T0.PrcCode
,T0.OcrCode
,T0.PrjCode

/*
*** Add Budget Values ***
*/
-- Budget Actual Periode
UNION ALL
SELECT T0.RefDate
,T0.FinancYear
,T0.Account
,'BG_AP' AS Typ
,ISNULL(T0.PrcCode,'') As PrcCode
,ISNULL(T0.OcrCode,'') As OcrCode
,'' As PrjCode
,MAX(0) AS Credit
,MAX(0) AS Debit
,SUM(T0.Credit) AS CreditBudget
,SUM(T0.Debit) AS DebitBudget
-- Full
,MAX(0)
,MAX(0)
,MAX(0)
,MAX(0)

Finance Year
As CreditFinancYear
As DebitFinancYear
As CreditFinancYearBudget
As DebitFinancYearBudget

-- Preview Year
,MAX(0)
,MAX(0)
,MAX(0)
,MAX(0)

As
As
As
As

CreditPrevFinancYear
DebitPrevFinancYear
CreditPrevFinancYearBudget
DebitPrevFinancYearBudget

As
As
As
As

CreditActualMonth
DebitActualMonth
CreditActualMonthBudget
DebitActualMonthBudget

-- Actual Month
,MAX(0)
,MAX(0)
,MAX(0)
,MAX(0)

-- Budget ID
,T0.BudgId As BudgId
FROM #TEMPBGT1 T0
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WHERE T0.RefDate >= @FromDate
AND T0.RefDate <= @ToDate

GROUP BY
T0.RefDate
,T0.FinancYear
,T0.Account
,T0.PrcCode
,T0.OcrCode
,T0.BudgId

-- Budget Actual Finance Year
UNION ALL
SELECT T0.RefDate
,T0.FinancYear
,T0.Account
,'BG_FY' AS Typ
,ISNULL(T0.PrcCode,'') As PrcCode
,ISNULL(T0.OcrCode,'') As OcrCode
,'' As PrjCode
,MAX(0) AS Credit
,MAX(0) AS Debit
,MAX(0) AS CreditBudget
,MAX(0) AS DebitBudget
-- Full Finance Year
,MAX(0) As CreditFinancYear
,MAX(0) As DebitFinancYear
,SUM(T0.Credit) As CreditFinancYearBudget
,SUM(T0.Debit) As DebitFinancYearBudget
-- Preview Year
,MAX(0)
,MAX(0)
,MAX(0)
,MAX(0)

As
As
As
As

CreditPrevFinancYear
DebitPrevFinancYear
CreditPrevFinancYearBudget
DebitPrevFinancYearBudget

As
As
As
As

CreditActualMonth
DebitActualMonth
CreditActualMonthBudget
DebitActualMonthBudget

-- Actual Month
,MAX(0)
,MAX(0)
,MAX(0)
,MAX(0)

-- Budget ID
,T0.BudgId As BudgId
FROM #TEMPBGT1 T0
WHERE T0.RefDate >= @FinancYear
AND T0.RefDate <= DATEADD(DAY,-1,DATEADD(YEAR,1,@FinancYear))

GROUP BY
T0.RefDate
,T0.FinancYear
,T0.Account
,T0.PrcCode
,T0.OcrCode
,T0.BudgId
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-- Budget Previous Finance Year
UNION ALL
SELECT T0.RefDate
,T0.FinancYear
,T0.Account
,'BG_FY' AS Typ
,ISNULL(T0.PrcCode,'') As PrcCode
,ISNULL(T0.OcrCode,'') As OcrCode
,'' As PrjCode
,MAX(0) AS Credit
,MAX(0) AS Debit
,MAX(0) AS CreditBudget
,MAX(0) AS DebitBudget
-- Full
,MAX(0)
,MAX(0)
,MAX(0)
,MAX(0)

Finance Year
As CreditFinancYear
As DebitFinancYear
As CreditFinancYearBudget
As DebitFinancYearBudget

-- Preview Year
,MAX(0) As CreditPrevFinancYear
,MAX(0) As DebitPrevFinancYear
,SUM(T0.Credit) As CreditPrevFinancYearBudget
,SUM(T0.Debit) As DebitPrevFinancYearBudget
-- Actual Month
,MAX(0)
,MAX(0)
,MAX(0)
,MAX(0)

As
As
As
As

CreditActualMonth
DebitActualMonth
CreditActualMonthBudget
DebitActualMonthBudget

-- Budget ID
,T0.BudgId As BudgId
FROM #TEMPBGT1 T0
WHERE T0.RefDate >= DATEADD(YEAR,-1,@FinancYear)
AND T0.RefDate < @FinancYear

GROUP BY
T0.RefDate
,T0.FinancYear
,T0.Account
,T0.PrcCode
,T0.OcrCode
,T0.BudgId

-- Budget Actual Month
UNION ALL
SELECT T0.RefDate
,T0.FinancYear
,T0.Account
,'BG_FY' AS Typ
,ISNULL(T0.PrcCode,'') As PrcCode
,ISNULL(T0.OcrCode,'') As OcrCode
,'' As PrjCode
,MAX(0) AS Credit
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,MAX(0) AS Debit
,MAX(0) AS CreditBudget
,MAX(0) AS DebitBudget
-- Full
,MAX(0)
,MAX(0)
,MAX(0)
,MAX(0)

Finance Year
As CreditFinancYear
As DebitFinancYear
As CreditFinancYearBudget
As DebitFinancYearBudget

-- Preview Year
,MAX(0)
,MAX(0)
,MAX(0)
,MAX(0)

As
As
As
As

CreditPrevFinancYear
DebitPrevFinancYear
CreditPrevFinancYearBudget
DebitPrevFinancYearBudget

-- Actual Month
,MAX(0) As CreditActualMonth
,MAX(0) As DebitActualMonth
,SUM(T0.Credit) As CreditActualMonthBudget
,SUM(T0.Debit) As DebitActualMonthBudget

-- Budget ID
,T0.BudgId As BudgId
FROM #TEMPBGT1 T0
WHERE YEAR(T0.RefDate) = YEAR(@ToDate) AND MONTH(T0.RefDate) = MONTH(@ToDate)
GROUP BY
T0.RefDate
,T0.FinancYear
,T0.Account
,T0.PrcCode
,T0.OcrCode
,T0.BudgId

/*
* SUM all Results
*
*/
SELECT

T0.RefDate
,T0.FinancYear
,T0.Account
,ISNULL(T0.PrcCode,'') As PrcCode
,ISNULL(T0.OcrCode,'') As OcrCode
,ISNULL(T0.PrjCode,'') As PrjCode
,SUM(T0.Credit) AS Credit
,SUM(T0.Debit) AS Debit
,SUM(T0.CreditBudget) AS CreditBudget
,SUM(T0.DebitBudget) AS DebitBudget
-- Full Finance Year
,SUM(T0.CreditFinancYear) As CreditFinancYear
,SUM(T0.DebitFinancYear) As DebitFinancYear
,SUM(T0.CreditFinancYearBudget) As CreditFinancYearBudget
,SUM(T0.DebitFinancYearBudget) As DebitFinancYearBudget
-- Preview Year
,SUM(T0.CreditPrevFinancYear) As CreditPrevFinancYear
,SUM(T0.DebitPrevFinancYear) As DebitPrevFinancYear
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,SUM(T0.CreditPrevFinancYearBudget) As CreditPrevFinancYearBudget
,SUM(T0.DebitPrevFinancYearBudget) As DebitPrevFinancYearBudget
-- Actual Month
,SUM(T0.CreditActualMonth) As CreditActualMonth
,SUM(T0.DebitActualMonth) As DebitActualMonth
,SUM(T0.CreditActualMonthBudget) As CreditActualMonthBudget
,SUM(T0.DebitActualMonthBudget) As DebitActualMonthBudget
-- Account Details
,MAX(T1.AcctCode) AS AcctCode
,MAX(T1.AcctName) As AcctName
,MAX(T1.Level1) As Level1
,MAX(ISNULL(T2.AcctName,'')) As Level1Name
,MAX(T1.Level2) As Level2
,MAX(ISNULL(T3.AcctName,'')) As Level2Name
,MAX(T1.Level3) As Level3
,MAX(ISNULL(T4.AcctName,'')) As Level3Name
,MAX(T1.Level4) As Level4
,MAX(ISNULL(T5.AcctName,'')) As Level4Name
,MAX(ISNULL(T6.OcrName,'')) As OcrName
,MAX(ISNULL(T7.OcrName,'')) As PrcName
,MAX(ISNULL(T8.PrjName,'')) As PrjName

,MAX(T1.CurrTotal) As CurrTotal
,MAX(T1.Finanse) As Finanse
,MAX(T1.Budget) As Budget
,MAX(T1.Frozen) As Frozen
,MAX(T1.Postable) As Postable
,MAX(T1.Levels) As Levels
,MAX(T1.ExportCode) As ExportCode
,MAX(T1.GrpLine) As GrpLine
,MAX(T1.GroupMask) As GroupMask
,MAX(T1.SortBy) As SortBy
,MAX(T1.ActType) As ActType
,MAX(T1.OverCode) As OverCode
,MAX(T1.ActCurr) As ActCurr
,MAX(T1.FormatCode) As FormatCode

INTO #Budgetfinal
FROM #TEMPRES T0
INNER JOIN #OACTStructur T1 ON T0.Account = T1.AcctCode
LEFT OUTER JOIN OACT T2 ON T1.Level1 = T2.AcctCode
LEFT OUTER JOIN OACT T3 ON T1.Level2 = T3.AcctCode
LEFT OUTER JOIN OACT T4 ON T1.Level3 = T4.AcctCode
LEFT OUTER JOIN OACT T5 ON T1.Level4 = T5.AcctCode
LEFT OUTER JOIN OOCR T6 ON T0.OcrCode = T6.OcrCode
LEFT OUTER JOIN OOCR T7 ON T0.PrcCode = T7.OcrCode
LEFT OUTER JOIN OPRJ T8 ON T0.PrjCode = T8.PrjCode
GROUP BY
T0.RefDate
,T0.FinancYear
,T0.Account
,T0.PrcCode
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,T0.OcrCode
,T0.PrjCode
SELECT T0.*
FROM #Budgetfinal T0
ORDER BY T0.SortBy

CORESUITE ACCOUNTING

74

2.6.3

Layouts, relatórios e dashboards do CORESUITE (apenas em inglês)

Esta seção contém todas as informações sobre os layouts e relatórios padrão fornecidos no pacote de país do
coresuite (coresuite country package).
A síntese exibe uma lista de todos os relatórios e layouts disponíveis. Eles estão agrupados em categorias e
há informações detalhadas sobre as configurações e os dados exibidos em cada relatório.
Normalmente, para cada relatório, é possível definir os níveis que você deseja exibir, se gráficos devem ser
incluídos, etc.:
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2.6.3.1

Síntese

O coresuite country package (pacote de país) contém os seguintes relatórios e layouts:

Nome

Descrição

Utilização e entradas de menu

Contas a pagar - LD
(BAN1000)

Carta a um parceiro de
negócios contendo
informações relevantes sobre
as contas a pagar.

Banco > Contas a pagar > Contas a pagar
(426) > Visualizar

*CD, LD

Carta ao PN sobre atividade LD (BUP00100)

Carta a um parceiro de
negócios contendo
informações relevantes sobre
uma atividade específica.

Parceiros de negócios > Atividade (651) >
Visualizar

*CD, LD

Relatório de CRM - LD
(BUP00301)

Este relatório exibe todas as
informações relevantes a um
determinado cliente (detalhes
de contato, endereços, volume
de vendas, oportunidades,
atividades, chamados de
serviço, informações
financeiras...). São exibidos
todos os documentos em
aberto e os documentos
criados após a data de
referência inserida pelo
usuário.

Parceiros de negócios > Cadastro de
parceiros de negócio (134) > Visualizar

*CD, LD

Relatório de CRM - CR
(BUP20000)

Este relatório exibe todas as
informações relevantes a um
determinado cliente (detalhes
de contato, endereços, volume
de vendas, oportunidades,
atividades, chamados de
serviço, informações
financeiras...). São exibidos
todos os documentos em
aberto e os documentos
criados após a data de
referência inserida pelo
usuário.

Parceiros de negócios > Cadastro de
parceiros de negócio (134) > Visualizar

*CR

Documento ESR - LD
(DOC00006)

Impressão do documento ESR
anexado a uma nota fiscal de
saída.

Vendas - C/R > Nota fiscal de saída (133)
> Visualizar

*CD, LD **CH

Etiqueta de item - LD
(DOC00007)
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Amostra da impressão das
etiquetas de todos os itens
inclusos em um documento de
marketing

Para exibir o formulário, ajuste as
printdefinitions relevantes
Por padrão, nenhuma printdefinition se
encontra atribuída. Este layout pode ser
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Nome

Documento DIN - LD
(DOC00008)

Descrição

Utilização e entradas de menu

*CD, LD

anexado a qualquer documento de
marketing.

Layout padrão de documento
de marketing para enviar a
clientes e fornecedores. Pode
ser usado para os seguintes
documentos de marketing do
SAP Business One:
Vendas
Cotação de venda
Pedido de venda
Entrega
Devolução
Solicitação de adiantamento
para cliente
Adiantamento de cliente
Nota fiscal de saída
Devolução de nota fiscal de
saída
Nota fiscal de entrega futura
Compras
Oferta de compra (disponível
somente no SAP versão
8.81 e superior)
Pedido de compra
Recebimento de
mercadorias
Devolução de mercadorias
Solicitação de adiantamento
para fornecedor
Adiantamento para
fornecedor
Nota fiscal de entrada
Devolução de nota fiscal de
entrada
Nota fiscal de recebimento
futuro

Vendas - C/R >
Cotação de vendas (149)
Pedido de venda (139)
Entrega (140)
Devolução (180)
Solicitação de adiantamento para
cliente (65308)
Adiantamento para cliente (65300)
Nota fiscal de saída (133)
Devolução de nota fiscal de saída (179)
Nota fiscal de entrega futura (60091)
> Visualizar
ou Compras - C/P >
Oferta de compra (540000988)
Pedido de compra (142)
Recebimento de mercadorias (143)
Devolução de mercadorias (182)
Solicitação de adiantamento para
fornecedor (56309)
Adiantamento para fornecedor (56301)
Nota fiscal de entrada (141)
Devolução de nota fiscal de entrada
(181)
Nota fiscal de recebimento futuro
(60092)
> Visualizar

*CD, LD

Documento DIN FR - LD
(DOC00009)
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Disponível somente para
coresuite france e benelux
(Bélgica).
Layout padrão de documento
de marketing para enviar a
clientes e fornecedores. Pode
ser usado para os seguintes
documentos de marketing do
SAP Business One:
Vendas
Cotação de vendas
Pedido de venda
Entrega

Vendas - C/R >
Cotação de vendas (149)
Pedido de venda (139)
Entrega (140)
Devolução (180)
Solicitação de adiantamento para
cliente (65308)
Adiantamento para cliente (65300)
Nota fiscal de saída (133)
Devolução de nota fiscal de saída (179)
Nota fiscal de entrega futura (60091)
> Visualizar
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Nome

Descrição

Utilização e entradas de menu

Devolução
Solicitação de adiantamento
para cliente
Adiantamento de cliente
Nota fiscal de saída
Devolução de nota fiscal de
saída
Nota fiscal de entrega futura
Compras
Pedido de compra
Recebimento de
mercadorias
Devolução de mercadorias
Solicitação de adiantamento
para fornecedor
Adiantamento para
fornecedor
Nota fiscal de entrada
Devolução de nota fiscal de
entrada
Nota fiscal de recebimento
futuro

ou Compras - C/P >
Pedido de compra (142)
Recebimento de mercadorias (143)
Devolução de mercadorias (182)
Solicitação de adiantamento para
fornecedor (56309)
Adiantamento para fornecedor (56301)
Nota fiscal de entrada (141)
Devolução de nota fiscal de entrada
(181)
Nota fiscal de recebimento futuro
(60092)
> Visualizar

*CD, LD **FR

Documento DIN FR azul - LD
(DOC00010)
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Disponível somente para
coresuite france e benelux
(Bélgica).
Layout padrão de documento
de marketing para enviar a
clientes e fornecedores. Pode
ser usado para os seguintes
documentos de marketing do
SAP Business One:
Vendas
Cotação de vendas
Pedido de venda
Entrega
Devolução
Solicitação de adiantamento
para cliente
Adiantamento de cliente
Nota fiscal de saída
Devolução de nota fiscal de
saída
Nota fiscal de entrega futura
Compras
Pedido de compra
Recebimento de
mercadorias
Devolução de mercadorias
Solicitação de adiantamento
para fornecedor
Adiantamento para

Vendas - C/R >
Cotação de vendas (149)
Pedido de venda (139)
Entrega (140)
Devolução (180)
Solicitação de adiantamento para
cliente (65308)
Adiantamento para cliente (65300)
Nota fiscal de saída (133)
Devolução de nota fiscal de saída (179)
Nota fiscal de entrega futura (60091)
> Visualizar
ou Compras - C/P >
Pedido de compra (142)
Recebimento de mercadorias (143)
Devolução de mercadorias (182)
Solicitação de adiantamento para
fornecedor (56309)
Adiantamento para fornecedor (56301)
Nota fiscal de entrada (141)
Devolução de nota fiscal de entrada
(181)
Nota fiscal de recebimento futuro
(60092)
> Visualizar
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Nome

Descrição

Utilização e entradas de menu

fornecedor
Nota fiscal de entrada
Devolução de nota fiscal de
entrada
Nota fiscal de recebimento
futuro
*CD, LD **FR

Documento DIN FR verde - LD
(DOC00011)

Disponível somente para
coresuite france e benelux
(Bélgica).
Layout padrão de documento
de marketing para enviar a
clientes e fornecedores. Pode
ser usado para os seguintes
documentos de marketing do
SAP Business One:
Vendas
Cotação de vendas
Pedido de venda
Entrega
Devolução
Solicitação de adiantamento
para cliente
Adiantamento de cliente
Nota fiscal de saída
Devolução de nota fiscal de
saída
Nota fiscal de entrega futura
Compras
Pedido de compra
Recebimento de
mercadorias
Devolução de mercadorias
Solicitação de adiantamento
para fornecedor
Adiantamento para
fornecedor
Nota fiscal de entrada
Devolução de nota fiscal de
entrada
Nota fiscal de recebimento
futuro

Vendas - C/R >
Cotação de vendas (149)
Pedido de venda (139)
Entrega (140)
Devolução (180)
Solicitação de adiantamento para
cliente (65308)
Adiantamento para cliente (65300)
Nota fiscal de saída (133)
Devolução de nota fiscal de saída (179)
Nota fiscal de entrega futura (60091)
> Visualizar
ou Compras - C/P >
Pedido de compra (142)
Recebimento de mercadorias (143)
Devolução de mercadorias (182)
Solicitação de adiantamento para
fornecedor (56309)
Adiantamento para fornecedor (56301)
Nota fiscal de entrada (141)
Devolução de nota fiscal de entrada
(181)
Nota fiscal de recebimento futuro
(60092)
> Visualizar

*CD, LD **FR

Dunning Letter - LD
(DOC02500)

Layout para a impressão de
Para exibir o formulário a partir da
cartas de advertência do
visualização do formulário
Assistente de advertência SAP "DunningLetterSelect"
*CD, LD
Consulte abaixo

Dunning Letter - Select Grid
(DOC02501)

Um novo formulário
"DunningLetterSelect" que
exibe uma tabela de seleção
com a lista de clientes da
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Para exibir o formulário a partir da
visualização do formulário "Dunning
Printing" (60014)
Vendas - C/R > Assistente de
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Nome

Descrição

Utilização e entradas de menu

emissão de advertências
carregada.

advertências > Carregar um assistente
salvo > Visualizar da etapa 5 de 6 do
assistente

*CD, LD

Document DIN - CR
(DOC40000)

Esta estrutura foi criada com o
Crystal Reports.
Layout padrão de documento
de marketing para enviar a
clientes e fornecedores. Pode
ser usado para os seguintes
documentos de marketing do
SAP Business One:
Vendas
Cotação de vendas
Pedido de venda
Entrega
Devolução
Solicitação de adiantamento
para cliente
Adiantamento de cliente
Nota fiscal de saída
Devolução de nota fiscal de
saída
Nota fiscal de entrega futura
Compras
Pedido de compra
Recebimento de
mercadorias
Devolução de mercadorias
Solicitação de adiantamento
para fornecedor
Adiantamento para
fornecedor
Nota fiscal de entrada
Devolução de nota fiscal de
entrada
Nota fiscal de recebimento
futuro

Para exibir o formulário, ajuste as
printdefinitions relevantes
Por padrão, nenhuma printdefinition se
encontra atribuída. Este layout pode ser
anexado a qualquer documento de
marketing.
No coresuite america, este layout pode
ser acessado pela visualização de
qualquer formulário de documento de
marketing:
Vendas - C/R >
Cotação de vendas (149)
Pedido de venda (139)
Entrega (140)
Devolução (180)
Solicitação de adiantamento para
cliente (65308)
Adiantamento para cliente (65300)
Nota fiscal de saída (133)
Devolução de nota fiscal de saída (179)
Nota fiscal de entrega futura (60091)
Compras - C/P >
Pedido de compra (142)
Recebimento de mercadorias (143)
Devolução de mercadorias (182)
Solicitação de adiantamento para
fornecedor (56309)
Adiantamento para fornecedor (56301)
Nota fiscal de entrada (141)
Devolução de nota fiscal de entrada
(181)
Nota fiscal de recebimento futuro
(60092)

*CD, CR

Plano de Contas - LD
(FIN05401)

Listagem de todas as contas e Relatórios coresuite > Contabilidade >
dos centros de lucro e regras
Listas > Plano de contas (FIN05401)
de distribuição existentes.
*LD

Balanço - LD (FIN05402)

Elaborar uma lista dos ativos e Relatórios coresuite > Contabilidade >
passivos na data do balanço
Balanço > Balanço (FIN05402)
anual da empresa.
*LD

Modelo de balanço - LD
(FIN05403)
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Elaborar o balanço segundo
um modelo externo (parceiros
SAP® podem criar seus
próprios modelos).

Relatórios coresuite > Contabilidade >
Balanço > Modelo de balanço (FIN05403)
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Nome

Descrição

Utilização e entradas de menu

*LD

Lucros e perdas (FIN05404)

Elaborar uma demonstração
de lucros e perdas de acordo
com o plano de contas
(somente subtotais e
agrupamentos padrão), com
possibilidade de análise de
cada centro de lucro, projeto
ou regra de distribuição.

Relatórios coresuite > Contabilidade >
Lucros e Perdas > Lucros e perdas
(FIN05404)

*LD

Lucros e perdas por modelo
(FIN05405)

Elaborar uma demonstração
de lucros e perdas segundo
um modelo individual externo
(com a possibilidade de
análise de cada centro de
lucro, projeto ou regra de
distribuição)

Relatórios coresuite > Contabilidade >
Lucros e Perdas > Lucros e perdas por
modelo (FIN05405)

*LD

Cliente (A/R) Relatório de
Envelhecimento - LD
(FIN05406)

Elaborar uma lista das vendas
pendentes dos parceiros de
negócios (clientes/devedores).
Lista de devedores,
processada pelo gerente de
contas a receber.

Relatórios coresuite > Contabilidade >
Cliente (A/R) > Cliente (A/R) Relatório de
Envelhecimento (FIN05406)

*LD

Lucros e Perdas vs.
Orçamento (FIN05408)

Livro conta do cliente (A/R) LD (FIN05410)

Comparação do rendimento
atual, inclusive orçamento
(discriminado segundo o plano
de contas).

Relatórios coresuite > Contabilidade >
Orçamento > Lucros e Perdas vs.
Orçamento (FIN05408)

*LD

ou somente no coresuite france e benelux
(Bélgica):
Finanças > Configuração de orçamento >
Estados > Lucros e Perdas vs.
Orçamento (FIN05408)

Livro conta por parceiro de
negócios (todos os
lançamentos por parceiro de
negócios)

Relatórios coresuite > Contabilidade >
Cliente (A/R) > Livro conta do cliente (A/
R) (FIN05410)

*LD

Saldo inicial - LD (FIN05413)

O saldo inicial (em geral, o 1º
dia de cada exercício fiscal
sem os registros atuais do
novo exercício)

Relatórios coresuite > Contabilidade >
Balanço > Saldo inicial (FIN05413)

*LD

IVA por código (FIN05414)

CORESUITE ACCOUNTING

Lista de tributação e valores
base para IVA de cada código
de imposto definido no período

Relatórios coresuite > Contabilidade >
Relatório de imposto > IVA por código
(FIN05414)
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Nome

Descrição

Utilização e entradas de menu

correspondente.
*LD

IVA por conta (FIN05415)

Lista de tributação e valores
Relatórios coresuite > Contabilidade >
base para IVA de cada conta e Relatório de imposto > IVA por conta
código de imposto definidos no (FIN05415)
período correspondente. Ideal
para deduzir a movimentação
sujeita a IVA.
*LD

Reconciliação - LD (FIN05416)

Sub-relatório usado por
predefinição a partir de outros
relatórios para exibir os
detalhes da reconciliação.

Para exibir o formulário a partir do
relatório
, selecione a seta vinculada em ->
Lançamento contábil (FIN05419)

*LD

Cliente (A/R) Declaração de
Envelhecimento - LD
(FIN05418)

Extrato das posições em
Relatórios coresuite > Contabilidade >
aberto dos parceiros de
Cliente (A/R) > Cliente (A/R) Declaração
negócio. O relatório pode ser
de Envelhecimento (FIN05418)
enviado por e-mail a um cliente
ou parceiro de negócios. Ele
pode ser usado como
alternativa à carta de
advertência.
*LD

Lançamento contábil - LD
(FIN05419)

Coletar e apresentar todos os
lançamentos contábeis
manuais (possivelmente
filtrados por tipo de documento
de marketing).

Para exibir o formulário a partir do
Menu principal
Relatórios coresuite > Contabilidade >
lançamento / Declaração > Lançamento
contábil (FIN05419)

*LD

ou
Para exibir o formulário a partir da
visualização do formulário
"Lançamento contábil manual" (392)
Finanças > Lançamento contábil manual
Livro de Lançamentos
(FIN05420)

Business Assessment YoY LD (FIN05424)

Síntese de uma seleção de
contas com transporte de
saldo e movimentação em um
período específico. Contém
uma representação gráfica da
movimentação.

Para exibir o formulário a partir do
Menu principal
Relatórios coresuite > Contabilidade >
lançamento / Declaração > Livro de
Lançamentos (FIN05420)

*LD

ou
Para exibir o formulário a partir da
visualização do formulário "XX" (809)
Finanças > XX

Disponível somente no
coresuite Berichte > Finanzwesen >
coresuite germany, switzerland Analytics > BWA Vorjahresvergleich
e austria.
(FIN05424)
*LD **DE
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82

Nome

Descrição

Utilização e entradas de menu

Lucros e perdas por centro de
lucro - KPI (FIN05430)

Demonstração de lucros e
perdas discriminada por
centros de lucro (inclusive
medidas de KPI).

Relatórios coresuite > Contabilidade >
Lucros e Perdas > Lucros e Perdas por
centro de lucro (FIN05430)

Para visualizar este
relatório, é necessário um
correto mapeamento de
contas.
*LD

Relatório do orçamento
(FIN05433)

Orçamento segundo o plano
Relatórios coresuite > Contabilidade >
de contas (apenas os número Orçamento > Relatório do orçamento
do orçamento). Agrupado de
(FIN05433)
acordo com o plano de contas.
*LD

BWA Kurzfristig (FIN05436)

Disponível somente no
coresuite Berichte > Finanzwesen >
coresuite germany, switzerland Analytics > BWA Kurzfristig (FIN05436)
e austria.
*LD **DE

Lucros e perdas - KPI
(FIN05438)

Demonstração de lucros e
perdas de acordo com o KPI
(com índices financeiros),
inclusive a opção de filtrar por
centro de lucro, projeto ou
regra de distribuição.

Relatórios coresuite > Contabilidade >
Lucros e Perdas > Lucros e perdas - KPI
(FIN05438)

Para visualizar este
relatório, é necessário um
correto mapeamento de
contas.
*LD

Lucros e Perdas vs.
Orçamento - KPI (FIN05439)

Comparação do rendimento
atual, inclusive o orçamento
(discriminado em medidas de
KPI).
Para visualizar este
relatório, é necessário um
correto mapeamento de
contas.

Relatórios coresuite > Contabilidade >
Orçamento > Lucros e Perdas vs.
Orçamento - KPI (FIN05439)
ou somente no coresuite france e benelux
(Bélgica):
Finanças > Configuração de orçamento >
Estados > Lucros e Perdas vs.
Orçamento - KPI (FIN05439)

*LD

Relatório do orçamento - KPI
(FIN05440)

Orçamento (somente números
do orçamento) de acordo com
o KPI (subtotais); relatório
ideal para o banco ou
terceiros.

Relatórios coresuite > Contabilidade >
Orçamento > Relatório do orçamento KPI (FIN05440)

Para visualizar este
relatório, é necessário um
correto mapeamento de
contas.
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*LD

Relatório de imposto da Suíça
(FIN05450)

Disponível somente no
coresuite switzerland.
Relatório específico do país
para a declaração de
impostos. Este relatório está
disponível somente em
alemão, francês e italiano.

Relatórios coresuite > Contabilidade >
Relatório de imposto > Relatório de
imposto da Suíça (FIN05450)

*LD **CH

Journal des écriture - LD
(FIN05500)

Disponível somente para
coresuite france e benelux
(Bélgica).

Gestion financière > Etats comptables >
Comptabilité > Extension > Journaux >
Sélection/Code Transaction (FIN05500)

*LD **FR

ou
Gestion financière > Etats comptables >
Comptabilité > Extension > Journaux >
Sélection automatique
Achat (FIN05500)
Vente (FIN05500)
Stock (FIN05500)
Ecriture (FIN05500)
Chèque (FIN05500)
Report à nouveau (FIN05500)
Effet de commerce (FIN05500)
Encaissement (FIN05500)
Décaissement (FIN05500)
Dépôt (FIN05500)
Tous (FIN05500)
Plan comptable (FIN05510)

Disponível somente para
coresuite france e benelux
(Bélgica).

Gestion financière > Etats comptables >
Comptabilité > Extension > Grands livres
> Plan comptable (FIN05510)

*LD **FR

Cumuls des BP (FIN05511)

Disponível somente para
coresuite france e benelux
(Bélgica).
*LD **FR

Cumuls des comptes généraux Disponível somente para
(FIN05513)
coresuite france e benelux
(Bélgica).
Journal centralisateur
(FIN05515)

Gestion financière > Etats comptables >
Comptabilité > Extension > Cumuls >
Cumuls des clients (FIN05511)
ou
Gestion financière > Etats comptables >
Comptabilité > Extension > Cumuls >
Cumuls des fournisseurs (FIN05511)

*LD **FR

Gestion financière > Etats comptables >
Comptabilité > Extension > Cumuls >
Cumuls des comptes généraux
(FIN05513)

Disponível somente para
coresuite france e benelux
(Bélgica).

Gestion financière > Etats comptables >
Comptabilité > Extension > Journaux >
Journal centralisateur (FIN05515)

*LD **FR
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Journal centralisé (FIN05516)

Disponível somente para
coresuite france e benelux
(Bélgica).

Gestion financière > Etats comptables >
Comptabilité > Extension > Journaux >
Journal centralisé (FIN05516)

*LD **FR

Journal périodique (FIN05517)

Disponível somente para
coresuite france e benelux
(Bélgica).

Gestion financière > Etats comptables >
Comptabilité > Extension > Journaux >
Journal périodique (FIN05517)

*LD **FR

Grand Livre devise interne
(FIN05518)

Disponível somente para
coresuite france e benelux
(Bélgica).

Gestion financière > Etats comptables >
Comptabilité > Extension > Grands livres
> Général > Devise interne (FIN05518)

*LD **FR

Grand Livre toutes devises
(FIN05519)

Disponível somente para
coresuite france e benelux
(Bélgica).

Gestion financière > Etats comptables >
Comptabilité > Extension > Grands livres
> Général > Toutes devises (FIN05519)

*LD **FR

Grand Livre centre / général
(FIN05520)

Disponível somente para
coresuite france e benelux
(Bélgica).

Gestion financière > Comptabilité
analytique > Etats > Grands livres >
Centre / Général (FIN05520)

*LD **FR

Grand Livre général / centre
(FIN05521)

Disponível somente para
coresuite france e benelux
(Bélgica).

Gestion financière > Comptabilité
analytique > Etats > Grands livres >
Général / Centre (FIN05521)

*LD **FR

Grand Livre projet / général
(FIN05522)

Disponível somente para
coresuite france e benelux
(Bélgica).

Gestion financière > Comptabilité
analytique > Etats > Grands livres >
Projet / Général (FIN05522)

*LD **FR

Grand Livre général / projet
(FIN05523)

Disponível somente para
coresuite france e benelux
(Bélgica).

Gestion financière > Comptabilité
analytique > Etats > Grands livres >
Général / Projet (FIN05523)

*LD **FR

Grand livre des BP (FIN05525)

Disponível somente para
coresuite france e benelux
(Bélgica).
*LD **FR

Balance collectifs / BP
(FIN05527)

Disponível somente para
coresuite france e benelux
(Bélgica).
*LD **FR
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collectifs / fournisseurs (FIN05527)

Balance BP / collectifs
(FIN05528)

Disponível somente para
coresuite france e benelux
(Bélgica).
*LD **FR

Balance clients (FIN05530)

Disponível somente para
coresuite france e benelux
(Bélgica).
*LD **FR

Balancete - LD (FIN05533)

Listar todas as contas sem
agrupamentos (de transporte,
débito, crédito, saldo).
Relatório ideal para o contador,
que pode obter uma
discriminação de débitos e
créditos.
*LD

Balance centre / générale
(FIN05534)

Disponível somente para
coresuite france e benelux
(Bélgica).

Gestion financière > Etats comptables >
Etats de synthèse > Extension >
Balances > Clients > Balance clients /
collectifs (FIN05528)
ou
Gestion financière > Etats comptables >
Etats de synthèse > Extension >
Balances > Fournisseurs > Balance
fournisseurs / collectifs (FIN05528)
Gestion financière > Etats comptables >
Etats de synthèse > Extension >
Balances > Clients > Balance clients
(FIN05530)
ou
Gestion financière > Etats comptables >
Etats de synthèse > Extension >
Balances > Fournisseurs > Balance
fournisseurs (FIN05530)
Etats coresuite > Financiers > Journal/
Déclaration > Balance générale
(FIN05533)
ou somente no coresuite france e benelux
(Bélgica):
Gestion financière > Etats comptables >
Etats de synthèse > Extension >
Balances > Générale > Balance générale
Devise interne (FIN05533)
Gestion financière > Compatiblité
analytique > Etats > Balances > Centre /
Général (FIN05534)

*LD **FR

Balance générale / centre
(FIN05535)

Disponível somente para
coresuite france e benelux
(Bélgica).

Gestion financière > Compatiblité
analytique > Etats > Balances > Général /
Centre (FIN05535)

*LD **FR

Balance générale / projet
(FIN05536)

Disponível somente para
coresuite france e benelux
(Bélgica).

Gestion financière > Compatiblité
analytique > Etats > Balances > Général /
Projet (FIN05536)

*LD **FR

Balance projet / générale
(FIN05537)

Disponível somente para
coresuite france e benelux
(Bélgica).

Gestion financière > Compatiblité
analytique > Etats > Balances > Projet /
Général (FIN05537)

*LD **FR
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Cumuls analytique (FIN05538)

Disponível somente para
coresuite france e benelux
(Bélgica).

Gestion financière > Compatiblité
analytique > Etats > Cumuls analytique
(FIN05538)

*LD **FR

Grand livre collectifs / BP
(FIN05540)

Disponível somente para
coresuite france e benelux
(Bélgica).
*LD **FR

Grand livre BP / collectifs
(FIN05542)

Disponível somente para
coresuite france e benelux
(Bélgica).
*LD **FR

Balance générale Devise
interne (FIN05543)

Disponível somente para
coresuite france e benelux
(Bélgica).
*LD **FR

Relatório de impost da Suíça
01.01.2010 - 30.06.2010
(FIN60002)

Disponível somente no
coresuite switzerland.
Relatório específico do país
para a declaração de
impostos. Este relatório está
disponível somente em
alemão, francês e italiano.

Gestion financière > Etats comptables >
Comptabilité > Extension > Grands livres
> Clients > Grand livre collectifs / clients
(FIN05540)
ou
Gestion financière > Etats comptables >
Comptabilité > Extension > Grands livres
> Fournisseurs > Grand livre collectifs /
fournisseurs (FIN05540)
Gestion financière > Etats comptables >
Comptabilité > Extension > Grands livres
> Clients > Grand livre clients / collectifs
(FIN05542)
ou
Gestion financière > Etats comptables >
Comptabilité > Extension > Grands livres
> Fournisseurs > Grand livre
fournisseurs / collectifs(FIN05542)
Gestion financière > Etats comptables >
Etats de synthèse > Extension >
Balances > Générale > Balance générale
Devise interne (FIN05543)
Relatórios coresuite > Contabilidade >
Relatório de imposto > Relatório de
imposto da Suíça 01.01.2010 - 30.06.2010
(FIN60002)

*LD **CH

Balansrapport - LF (FIN60005)

Relatório de saldo específico
para a localização em sueco

Relatórios > Finanças > Financeiro >
Balansrapport - LF (FIN60005)

*CR **SE

Saldo da conta - SAP Form
(FIN60006)

*LD

Para exibir o formulário a partir da
visualização do formulário "Saldo da
conta" (805)
Finanças > Plano de contas > Visualizar

Text List - LD (GEN00001)

Síntese de todos os elementos
de texto armazenados no
banco de dados, que podem
ser usados para traduzir
layouts e relatórios
automaticamente. Este layout
exibe todos os textos

Relatórios coresuite > Contabilidade >
Listas > Plano de contas (FIN05401)
ou
Administração > Add-Ons > coresuite
designer > Printdefinition > Visualizar

CORESUITE ACCOUNTING

87

Nome

Descrição

Utilização e entradas de menu

existentes no idioma principal.
O usuário pode pesquisar o
código correspondente.
*LD

Configuração - LD (GEN00002)

Síntese de todos os tipos de
formulários, parâmetros e
definições de impressão e de
layout instalados no sistema.

Administração > Add-Ons > coresuite
designer > Printdefinition > Visualizar

*LD

Verificação de parâmetros - LD Este relatório exibe os atuais
(GEN00012)
parâmetros de impressão e do
sistema, como versões,
caminhos de arquivo, status...

Administração > Add-Ons > coresuite
designer > Printdefinition > Visualizar

*LD

SWA_LD_Master_Portrait
(GEN01000)

Modelo mestre em formato de
retrato para utilização como
"MasterReport" (relatório
mestre) nas propriedades do
documento de outros relatórios
e layouts.

Para usar o relatório mestre
Abra qualquer layout no Designer ->
Selecione este relatório como
"MasterReport" (relatório mestre) nas
propriedades do documento

*LD

SWA_LD_Master_Landscape
(GEN01001)

Modelo mestre em formato de
paisagem para utilização como
"MasterReport" (relatório
mestre) nas propriedades do
documento de outros relatórios
e layouts.

Para usar o relatório mestre
Abra qualquer layout no Designer ->
Selecione este relatório como
"MasterReport" (relatório mestre) nas
propriedades do documento

*LD

Ordem de produção - LD
(PRD07001)

Layout para ordens de
produção

Produção > Ordem de produção (65211) >
Visualizar

*CD, LD

Estrutura de produtos - LD
(PRD07004)

Informações sobre uma
estrutura de produto

Produção > Estrutura de produtos (672) >
Visualizar

*CD, LD

Documentos - Venda - LD
(SAR06000)

Síntese de todos os
documentos de vendas

Relatórios coresuite > Vendas >
Documentos - Venda - LD (SAR06000)

*CD, LD

Pivô de vendas (SAR06001)

Tabela dinâmica de receita de
vendas

Relatórios coresuite > Vendas > Pivô de
vendas (SAR06001)

*CD, LD

Receita de Vendas Dashboard
- XC (SAR130003)

Dashboard gráfico com
informações sobre vendas

Relatórios coresuite > Vendas > Receita
de Vendas Dashboard (SAR130003)

*CD, XC

Relatório de ordem em atraso - Para imprimir o relatório de
Vendas - C/R > Relatórios de vendas >
SAP Form (SAR130004)
pedidos de venda em atraso do Ordem em atraso (10065066) > Visualizar
SAP Business One.
A janela Ordem em atraso é aberta.
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Serviço Dashboard - XC
(SRV140000)

Dashboard gráfico com
informações sobre chamados
de serviço

Relatórios coresuite > Serviço > Serviço
Dashboard (SAR0140000)

*CD, XC

Documento do estoque - LD
(STO08001)

Layout para
Entrada de mercadorias
Saída de mercadorias
Entrada de produto acabado
Saída de insumos
com uma síntese de todos os
itens, locais, quantidades e
preços, inclusive informações
sobre números de série e de
lote.

Estoque > Transações do inventário >
Entrada de mercadorias (721)
Saída de mercadorias (720)
> Visualizar
ou
Produção >
Entrada a partir da produção (65214)
Saída para produção (65213)
> Visualizar

*CD, LD

Transferência de estoque - LD
(STO08003)

Layout para documento de
Estoque > Transações do inventário >
transferência de estoque com
Transferência do estoque (940) >
uma síntese de todos os itens, Visualizar
locais, quantidades e preços,
inclusive informações sobre
números de série e de lote.
*CD, LD

Lista de picking - LD
(STO08004)

Layout para lista de picking
com uma síntese de ordens,
itens, locais e quantidades.

Estoque > Pick ing e embalagem > Lista
de pick ing (85) > Visualizar

*CD, LD

LD - criado com o Sharpshooter Designer integrado
CR - criado com Crystal Reports externo
Para visualizar o relatório em versões anteriores ao SAP 8.8, assegure-se de ter o Crystal Reports
Runtime (CR2008) instalado no sistema.
Ele é gratuito e encontra-se disponível para download no seguinte site: http://wiki.sdn.sap.com/wiki/pages/
viewpage.action?pageId=56787567.
XC - criado com XCelsius externo
Para visualizar o relatório, assegure-se de ter o Flashplayer instalado no sistema.
CD - também disponível no coresuite designer versão independente
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2.6.3.2

Banco

2.6.3.2.1 Contas a pagar - LD (BAN1000)
Objetivo
Carta a um parceiro de negócios contendo informações relevantes sobre as contas a pagar.
Para exibir o formulário a partir da visualização do formulário "Contas a pagar" (426)
Módulos > Banco > Contas a pagar > Contas a pagar

2.6.3.3

Documentos

A categoria Documentos contém layouts para documentos de marketing a serem enviados aos clientes e
fornecedores.

2.6.3.3.1 Document DIN - CR (DOC40000)
Descrição
Layout DIN multilíngue criado com o SAP Business Objects Crystal Reports 2008. Elaborado para todos os
documentos de marketing nos módulos de vendas e compras. Aplica os requisitos padrão de uma carta
comercial a ser enviada a clientes e fornecedores. Graças às fontes de dados ampliáveis, o layout pode ser
ajustado com informações personalizadas adicionais, armazenadas em campos definidos pelo usuário.
O logotipo da empresa é atualizado automaticamente com o logotipo definido no SAP, em Módulos >
Administração > Inicialização do sistema > Configurações de impressão > Geral
Caso existam, os números de série, os lotes e as imagens dos itens serão impressos em cada linha
relevante do documento.
Quando aplicáveis, também serão impressas informações relevantes sobre documentos base, informações
sobre pagamentos, impostos e adiantamentos.
Utilização
Este layout é automaticamente atribuído para uso em todos os documentos de marketing (inclusive
documentos de esboço):
Módulo Vendas
Cotações de vendas
Pedidos de venda
Entregas
Devoluções
Solicitações de adiantamento para clientes
Adiantamentos a clientes
Devolução de nota fiscal de saída
Nota fiscal de entrega futura
Módulo Compras
Pedido de compra
Recebimento de mercadorias
Devolução de mercadorias
Solicitação de adiantamento para fornecedor
Adiantamentos para fornecedor
Devolução de nota fiscal de entrada
Nota fiscal de recebimento futuro
Para exibir o formulário a partir da visualização de qualquer formulário de documento de
marketing:
Selecione Vendas C/R >
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Cotação de vendas (149)
Pedido de venda (139)
Entrega (140)
Devolução (180)
Solicitação de adiantamento para clientes (65308)
Adiantamento de cliente (65300)
Nota Fiscal de Saída (133)
Dev.Nota Fiscal Saída (179)
NF de Entrega Futura (60091)
ou selecione Compras C/P >
Pedido de compra (142)
Recebimento de mercadorias (143)
Devolução de mercadorias (182)
Solicitação de adiantamento para fornecedores (56309)
Adiantamento para fornecedor (56301)
Nota Fiscal de Entrada (141)
Dev.Nota Fiscal Entrada (181)
NF Recebimento Futuro (60092)
Esses documentos de marketing podem ser consultados no SAP Business One como visualização, antes e
depois da inclusão do documento real. Eles podem ser exportados para Word ou PDF e anexados a e-mails
com assunto e destinatário (campo Para) predefinidos.
Observações
Para poder visualizar o layout, é necessário ter o Crystal Reports Viewer (integrado ao SAP Business One
versão 8.8 e superior) no sistema.
Para ajustar o layout, é necessário o Crystal Reports 2008.
Para mais detalhes sobre como personalizar o layout de marketing com o Crystal Reports, consulte o manual
do coresuite designer.
O layout DIN de marketing criado com o Crystal poderá ser ajustado em uma versão futura. As alterações
NÃO são aplicadas automaticamente ao layout no sistema. Para obter a versão mais recente do layout,
recomendamos as seguintes etapas:
1. Duplicar o layout existente para garantir que as personalizações sejam gravadas.
2. Reinstalar o layout.

CORESUITE ACCOUNTING

91

2.6.3.3.1.1

Exemplo
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2.6.3.3.1.2

Definições de impressão

Uma vez que o relatório criado com o Crystal Reports só é visualizado quando o Crystal Reports Viewer está
instalado, nós usamos o layout DIN de marketing padrão em todas as definições de impressão dos
documentos de marketing. Isso significa que não há printdefinitions (definições de impressão) pré-instaladas
definidas para usar esse layout. Para usar o layout em seus documentos de marketing, altere as
printdefinitions existentes para usar esse layout, em vez do layout DIN padrão "Document DIN (DOC00008)",
como descrito abaixo:
Etapa 1 (opção 1)
Abra um documento existente do tipo relevante; por exemplo, uma nota fiscal de saída.
Abra o designer do layout de impressão a partir do ícone

no menu superior.

Etapa 1 (opção 2)
Abra a printdefinition e selecione o tipo de formulário relevante a ajustar; por exemplo, "133:AR Invoice" (Nota
fisca de saída).
Clique em Localizar.
Etapa 2
Vá para a ficha Documento e altere o layout de "DOC: Document DIN (DOC00008)" para "DOC: Document DIN
-RPT (DOC40000)".

Etapa 3
Clique em Atualizar para que as alterações tenham efeito.
Repita essas etapas para todas as printdefinitions relevantes.
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2.6.3.4

Relatórios financeiros

2.6.3.4.1 Lucros e Perdas

2.6.3.4.1.1

Lucros e perdas - KPI (FIN05438)

Objetivo
Demonstração de lucros e perdas de acordo com o KPI (com índices financeiros), inclusive a opção de filtrar
por centro de lucro, projeto ou regra de distribuição.
Acesso
Módulos > Relatórios coresuite > Contabilidade > Lucros e Perdas > Lucros e perdas - KPI (FIN05438)
Campos
Data a partir

Primeira data na consulta

Data até

Última data na consulta

Incl. modelos de A configuração predefinida é NO (Não) Em geral, é possível considerar documentos prélançamento
editados (modelos de lançamento) selecionando YES (Sim). Eles serão selecionados na
consulta mesmo se não tiverem sido lançados.
Ignorar
ajustamentos
(13º per.)

YES - ignorar ajustamentos no 13º período
NO - ajustamentos no 13º período são considerados
ONLY - somente ajustamentos do 13º período são exibidos

Mostrar ano
anterior

YES - mostrar ano anterior
NO - não mostrar ano anterior

Exibir conta
como

AcctCodeName - código da conta: nome
ExtCodeName - código externo: nome
AcctCodeForeign - código da conta: nome estrangeiro
ExtCodeForeign - código externo: nome estrangeiro

Filtro Opcional:
Centro de lucro

Se um centro de lucro for inserido, os resultados serão filtrados por centro de lucro (são
possíveis várias entradas)

Projeto

Se um projeto for inserido, os resultados serão filtrados por projeto (são possíveis várias
entradas)

Regras de
Distribuição

Se uma regra de distribuição for inserida, os resultados serão filtrados por regra de
distribuição (são possíveis várias entradas)

A 1ª página é uma contração da demonstração de lucros e perdas para que caiba em uma página DIN
A4. Estes detalhes são importantes para que o gerente operacional tenha uma síntese da empresa.
Normalmente, detalhes adicionais são necessários apenas para o contador. O detalhes necessários até
o nível do lançamento individual podem ser facilmente acessados navegando na árvore no lado esquerdo
do relatório ou fazendo o drill-down (pesquisa de níveis inferiores) no relatório com as setas alaranjadas.
Lucro bruto I = lucro das vendas; medida comparativa importante (com este lucro, todos os custos
indiretos são compensados)
Lucro bruto II = lucro bruto operacional depois do salário; medida comparativa importante (com este
lucro, todos os custos indiretos são compensados)
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2.6.3.4.1.2

Lucros e perdas (FIN05404)

Objetivo
Elaborar uma demonstração de lucros e perdas de acordo com o plano de contas (somente subtotais e
agrupamentos padrão), com possibilidade de analisar cada centro de lucro, projeto ou regra de distribuição
Acesso
Módulos > Relatórios coresuite > Contabilidade > Lucros e Perdas > Lucros e perdas (FIN05404)
Campos
Data a partir

Primeira data na consulta

Data até

Última data na consulta

Incl. modelos de A configuração predefinida é NO (Não) Em geral, é possível considerar documentos prélançamento
editados (modelos de lançamento) selecionando YES (Sim). Eles serão selecionados na
consulta mesmo se não tiverem sido lançados.
Ignorar
ajustamentos
(13º per.)

YES - ignorar ajustamentos no 13º período
NO - ajustamentos no 13º período são considerados
ONLY - somente ajustamentos do 13º período são exibidos

Mostrar saldo
negativo

YES - mostrar saldo negativo
NO - não mostrar saldo negativo

Mostrar último
nível

YES - mostrar último nível
NO - não mostrar último nível

Mostrar ano
anterior

YES - mostrar ano anterior
NO - não mostrar ano anterior

Filtro Opcional:
Centro de lucro

Se um centro de lucro for inserido, os resultados serão filtrados por centro de lucro (são
possíveis várias entradas)

Projeto

Se um projeto for inserido, os resultados serão filtrados por projeto (são possíveis várias
entradas)

Regras de
Distribuição

Se uma regra de distribuição for inserida, os resultados serão filtrados por regra de
distribuição (são possíveis várias entradas)

Em comparação com o relatório Lucros e perdas - KPI (FIN05438), não há contração neste relatório e,
portanto, ele pode rapidamente se tornar muito extenso (dependendo do número de contas no plano de
contas). Há também menos subtotais.
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2.6.3.4.1.3

Lucros e perdas por modelo (FIN05405)

Objetivo
Elaborar uma demonstração de lucros e perdas segundo um modelo individual externo (com a possibilidade de
analisar cada centro de lucro, projeto ou regra de distribuição)
Acesso
Módulos > Relatórios coresuite > Contabilidade > Lucros e Perdas > Lucros e perdas por modelo (FIN05405)
Campos
Modelo
Moeda

Local currency (Moeda corrente)
System currency (Moeda do sistema)

Data a partir

Primeira data na consulta

Data até

Última data na consulta

Incl. modelos de A configuração predefinida é NO (Não) Em geral, é possível considerar documentos prélançamento
editados (modelos de lançamento) selecionando YES (Sim). Eles serão selecionados na
consulta mesmo se não tiverem sido lançados.
Ignorar
ajustamentos
(13º per.)

YES - ignorar ajustamentos no 13º período
NO - ajustamentos no 13º período são considerados
ONLY - somente ajustamentos do 13º período são exibidos

Mostrar último
nível

YES - exibir último nível ou código da conta
NO - não exibir último nível ou código da conta

Exibir conta
como

AcctCodeName - código da conta: nome
ExtCodeName - código externo: nome
AcctCodeForeign - código da conta: nome estrangeiro
ExtCodeForeign - código externo: nome estrangeiro
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2.6.3.4.1.4

Lucros e perdas por centro de lucro - KPI (FIN05430)

Objetivo
Demonstração de lucros e perdas discriminada por centros de lucro (inclusive medidas de KPI)
Acesso
Módulos > Relatórios coresuite > Contabilidade > Lucros e Perdas > Lucros e Perdas por centro de lucro
(FIN05430)
Campos
Data a partir

Primeira data na consulta

Data até

Última data na consulta

Incl. modelos de A configuração predefinida é NO (Não) Em geral, é possível considerar documentos prélançamento
editados (modelos de lançamento) selecionando YES (Sim). Eles serão selecionados na
consulta mesmo se não tiverem sido lançados.
Ignorar
ajustamentos
(13º per.)

YES - ignorar ajustamentos no 13º período
NO - ajustamentos no 13º período são considerados
ONLY - somente ajustamentos do 13º período são exibidos

Mostrar saldo
negativo

NO - saldo negativo não é exibido (padrão)
YES - saldo negativo é exibido

Mostrar ano
anterior

YES - exibir ano anterior
NO - não exibir ano anterior

Filtro Opcional:
Centro de lucro

Se um centro de lucro for inserido, os resultados serão filtrados por centro de lucro (são
possíveis várias entradas)

Projeto

Se um projeto for inserido, os resultados serão filtrados por projeto (são possíveis várias
entradas)

Regras de
Distribuição

Se uma regra de distribuição for inserida, os resultados serão filtrados por regra de
distribuição (são possíveis várias entradas)

CORESUITE ACCOUNTING

97

2.6.3.4.2 Balanço

2.6.3.4.2.1

Balanço - LD (FIN05402)

Objetivo
Elaborar uma lista dos ativos e passivos na data do balanço anual da empresa
Acesso
Módulos > Relatórios coresuite > Contabilidade > Balanço > Balanço - LD (FIN05402)
Campos
Data de
referência
(seleção no
calendário)

Selecione a data do balanço anual

Incl. modelos de Defina se modelos de lançamentos contábeis (lançamentos contábeis manuais ainda não
lançamento
lançados) devem ser exibidos ou não no relatório. Você pode escolher entre as seguintes
(caixa drop-down) opções:
Não (predefinido) - não exibir modelos de lançamentos contábeis
Sim - exibir modelos de lançamentos contábeis
Ignorar
Defina se transações com/sem transporte de ajustamentos (13º período) devem ser
ajustamentos
exibidas. Você pode escolher entre as seguintes opções:
(13º per.)
No (predefinido) - exibir transações com e sem o transporte de ajustamentos (13º
(caixa drop-down)
período) selecionado
Yes - ignorar (não exibir) transações com o transporte de ajustamentos (13º período)
selecionado. Exibir somente transações sem transporte de ajustamentos (13º período)
selecionado.
Only - exibir somente transações com o transporte de ajustamentos (13º período)
selecionado. Não exibir transações sem transporte de ajustamentos (13º período)
selecionado.
Mostrar saldo
Defina se contas com saldo negativo devem ser exibidas ou não no relatório. Você pode
negativo
escolher entre as seguintes opções:
(caixa drop-down)
No (predefinido) - não exibir contas com saldo negativo
Sim - exibir contas com saldo negativo
Mostrar ano
Defina se o saldo do ano anterior deve ser exibido ou não no relatório. Você pode escolher
anterior
entre as seguintes opções:
(caixa drop-down)
No (predefinido) - não exibir o saldo do ano anterior
Yes - exibir o saldo do ano anterior
Para nível
Defina até que nível de conta os detalhes devem ser exibidos. Você pode escolher entre
(caixa drop-down) as seguintes opções:
All (predefinido) - exibir todos os níveis de conta até o nível 7
Número de 1 a 6 - exibir contas até o nível selecionado
Moeda
Selecione o tipo de moeda na qual exibir os valores. Você pode escolher entre as
(caixa drop-down) seguintes opções:
Local Currency (Moeda corrente - predefinido)
System Currency (Moeda do sistema)
Exibir conta
como

AcctCodeName - código da conta: nome
ExtCodeName - código externo: nome
AcctCodeForeign - código da conta: nome estrangeiro
ExtCodeForeign - código externo: nome estrangeiro

Ordenar por
Defina a sequência das contas. Você pode escolher entre as seguintes opções:
(caixa drop-down)
Plano de contas (predefinido) - ordenar pelo plano de contas padrão do SAP Business
One

CORESUITE ACCOUNTING

98

Nível de conta 2 - HGB - ordenar pelo nível de conta 2 do plano de contas.
Este
parâmetro está
A seleção de Nível de conta 2 - HGB está de acordo com a definição da legislação
disponível apenas alemã (HGB).
na localização em
alemão
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2.6.3.4.2.2

Modelo de balanço - LD (FIN05403)

Objetivo
Elaborar o balanço segundo um modelo externo (parceiros SAP® podem criar seus próprios modelos)
Acesso
Módulos > Relatórios coresuite > Contabilidade > Balanço > Modelo de balanço (FIN05403)
Campos
Modelo
Data de
referência
inicial

Selecione o modelo de balanço externo, se houver
Data do balanço anual

Incl. modelos de A configuração predefinida é NO (Não) Em geral, é possível considerar documentos prélançamento
editados (modelos de lançamento) selecionando YES (Sim). Eles serão selecionados na
consulta mesmo se não tiverem sido lançados.
Ignorar
ajustamentos
(13º per.)

YES - ignorar ajustamentos no 13º período
NO - ajustamentos no 13º período são considerados

Mostrar saldo
negativo

NO - saldo negativo não é exibido (padrão)
YES - saldo negativo é exibido

Mostrar ano
anterior

YES - mostrar ano anterior
NO - não mostrar ano anterior

Moeda

Local currency (Moeda corrente)
System currency (Moeda do sistema)

Exibir conta
como

AcctCodeName - código da conta: nome
ExtCodeName - código externo: nome
AcctCodeForeign - código da conta: nome estrangeiro
ExtCodeForeign - código externo: nome estrangeiro
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2.6.3.4.2.3

Saldo inicial - LD (FIN05413)

Objetivo
O saldo inicial (em geral, o 1º dia de cada exercício fiscal sem os registros atuais do novo exercício)
Acesso
Módulos > Relatórios coresuite > Contabilidade > Balanço > Saldo inicial (FIN05413)
Campos
Data de
referência

Data do saldo inicial

Mostrar saldo
Defina se contas com saldo negativo devem ser exibidas ou não no relatório. Você pode
negativo
escolher entre as seguintes opções:
(caixa drop-down)
No (predefinido) - não exibir contas com saldo negativo
Yes - exibir contas com saldo negativo
Incl. modelos de Defina se modelos de lançamentos contábeis (lançamentos contábeis manuais ainda não
lançamento
lançados) devem ser exibidos ou não no relatório. Você pode escolher entre as seguintes
(caixa drop-down) opções:
No (padrão) - não exibir modelos de lançamentos contábeis
Yes - exibir modelos de lançamentos contábeis
Ignorar
Defina se transações com/sem transporte de ajustamentos (13º período) devem ser
ajustamentos
exibidas. Você pode escolher entre as seguintes opções:
(13º per.)
No (predefinido) - exibir transações com e sem o transporte de ajustamentos (13º
(caixa drop-down)
período) selecionado
Yes - ignorar (não exibir) transações com o transporte de ajustamentos (13º período)
selecionado. Exibir somente transações sem transporte de ajustamentos (13º período)
selecionado.
Only - exibir somente transações com o transporte de ajustamentos (13º período)
selecionado. Não exibir transações sem transporte de ajustamentos (13º período)
selecionado.
Moeda
Selecione o tipo de moeda na qual exibir os valores. Você pode escolher entre as
(caixa drop-down) seguintes opções:
Local Currency (Moeda corrente - predefinido)
System Currency (Moeda do sistema)
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2.6.3.4.3 lançamento / Declaração

2.6.3.4.3.1

Imprimir livro de lançamentos a partir do SAP Form

O coresuite country package (pacote de país) oferece dois relatórios para a impressão de livros de
lançamentos de contas do Razão.
Livro de Lançamentos (FIN05420)
Livro de lançamentos - SAP Form (FIN60006)
Para exibir o formulário a partir da visualização do formulário "Saldo da conta" (805)
Módulos > Finanças > Plano de contas
Clique na seta amarela ao lado do campo de saldo.

A janela Plano de contas é exibida.
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Selecione na lista o relatório que deseja imprimir.
Então, o sistema exibirá o relatório relevante ou seus critérios de parâmetros.
Esses dois relatórios também podem ser impressos pelo menu. Esse procedimento é descrito na
próxima seção.
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2.6.3.4.3.2

Livro de lançamentos - SAP Form (FIN60006)

Objetivo
Exibir os lançamentos contábeis de uma conta do Razão, como exibidos no SAP Form "Saldo da conta".
São exibidas todas as colunas de configurações de formulário padrão do formulário Saldo da conta do
SAP Business One. Para exibir outras colunas, a coresystems pode criar um relatório definido pelo
usuário mediante solicitação.
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2.6.3.4.3.3

Livro de Lançamentos (FIN05420)

Objetivo
Consulta da atividade da conta, inclusive a representação gráfica da movimentação
O relatório pode ser exibido a partir da Visualização do formulário "Saldo da conta" (805) ou do
menu em:
Módulos > Relatórios coresuite > Contabilidade > lançamento / Declaração > Livro de Lançamentos
(FIN05420) A janela Parâmetro é aberta.
Campos
Data a partir
(seleção no
calendário)
Data até
(seleção no
calendário)

Selecione a primeira data como filtro na consulta de fonte de dados.
As transações exibidas dependem do que foi selecionado no parâmetro Filtrar por.
Selecione a última data como filtro na consulta de fonte de dados.
As transações exibidas dependem do que foi selecionado no parâmetro Filtrar por.

Filtrar por
Defina o intervalo de transações por data de referência ou data de vencimento. Você pode
(caixa drop-down) escolher entre as seguintes opções:
Data de referência (padrão)
Data de vencimento
Conta
(lista de opções)

Selecione as contas que devem ser exibidas no relatório. É possível selecionar várias
contas. Serão exibidos somente os lançamentos contábeis lançados nas contas
selecionadas.

Configurações
de exibição

Os parâmetros abaixo definem quais dados ou objetos serão exibidos no relatório.

Incl. modelos de Defina se modelos de lançamentos contábeis (lançamentos contábeis manuais ainda não
lançamento
lançados) devem ser exibidos ou não no relatório. Você pode escolher entre as seguintes
(caixa drop-down) opções:
No (padrão) - não exibir modelos de lançamentos contábeis
Yes - exibir modelos de lançamentos contábeis
Ignorar
Defina se transações com/sem transporte de ajustamentos (13º período) devem ser
ajustamentos
exibidas. Você pode escolher entre as seguintes opções:
(13º per.)
No (predefinido) - exibir transações com e sem o transporte de ajustamentos (13º
(caixa drop-down)
período) selecionado
Yes - ignorar (não exibir) transações com o transporte de ajustamentos (13º período)
selecionado. Exibir somente transações sem transporte de ajustamentos (13º período)
selecionado.
Only - exibir somente transações com o transporte de ajustamentos (13º período)
selecionado. Não exibir transações sem transporte de ajustamentos (13º período)
selecionado.
Esconder as
Defina se contas sem movimentação no intervalo selecionado devem ser exibidas ou não
contas sem
no relatório. Você pode escolher entre as seguintes opções:
movimentos
Yes (padrão) - não exibir contas sem movimentação no intervalo de datas selecionado
(caixa drop-down)
No - exibir o saldo transferido de contas sem movimentação no intervalo de datas
selecionado
Ocultar
Defina se lançamentos contábeis manuais cancelados, inclusive os estornados, devem
Lançamentos
ser exibidos ou não no relatório. Você pode escolher entre as seguintes opções:
cancelados
No (padrão) - exibir todos os lançamentos contábeis manuais, inclusive os cancelados
(caixa drop-down)
e estornados
Yes - não exibir lançamentos contábeis manuais cancelados nem estornados
Detalhes
Defina se os detalhes das faturas devem ser exibidos ou não no relatório. Você pode
(faturas)
escolher entre as seguintes opções:
(caixa drop-down)
Yes (padrão) - exibir todos os detalhes da fatura

CORESUITE ACCOUNTING

105

No - não exibir todos os detalhes da fatura
Nova página
Defina se uma nova página deve ser criada ou não após cada conta. Você pode escolher
ordenada por
entre as seguintes opções:
cada nova conta
Yes (padrão) - iniciar uma nova página após cada conta.
No - listar todas as contas uma abaixo da outra
(caixa drop-down)
Mostrar Gráfico Defina se um gráfico de barras do saldo por mês deve ser exibido ou não no relatório. O
(caixa drop-down) gráfico de barras é relevante apenas para contas de lucros e perdas. Você pode escolher
entre as seguintes opções:
No (padrão) - não exibir o gráfico
Yes - exibir o gráfico
O gráfico será exibido somente se houver uma única conta selecionada no filtro
abaixo
Filtro Opcional

Os parâmetros abaixo permitem filtrar os dados exibidos no relatório. Todos os filtros são
opcionais e podem ser deixados vazios.

Centro de lucro
(lista de opções)

Selecione na lista os centros de lucro que devem ser exibidos no relatório. É possível
selecionar vários centros de lucro. Serão exibidos somente os lançamentos contábeis
lançados nos centros de lucro selecionados.

Projeto
(lista de opções)

Selecione na lista os projetos que devem ser exibidos no relatório. É possível selecionar
vários projetos. Serão exibidos somente os lançamentos contábeis lançados nos projetos
selecionados.

Regras de
Distribuição
(lista de opções)

Selecione na lista as regras de distribuição que devem ser exibidas no relatório. É
possível selecionar várias regras de distribuição. Serão exibidos somente os lançamentos
contábeis lançados nas regras de distribuição selecionadas.

Insira os parâmetros relevantes e clique em OK. Então, o sistema exibirá o relatório com ou sem o gráfico,
caso o parâmetro Mostrar Gráfico esteja definido como Sim ou Não.
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2.6.3.4.3.4

Balancete - LD (FIN05533)

Objetivo
Listar todas as contas sem agrupamentos (de transporte, débito, crédito, saldo)
O relatório ideal para o contador, que pode obter uma discriminação de débitos e créditos.
Acesso
Módulos > Relatórios coresuite > Contabilidade > lançamento / Declaração > Balancete (FIN05533)
Campos
Data a partir

Primeira data na consulta

Data até

Última data na consulta

Ignorar
ajustamentos
(13º per.)

YES - ignorar ajustamentos no 13º período
NO - ajustamentos no 13º período são considerados
ONLY - somente ajustamentos do 13º período são exibidos

Mostrar saldo
negativo

NO - saldo negativo não é exibido (predefinido)
YES - saldo negativo é exibido

Incluir fim do
ano

NO - fim do ano não é incluído
YES - fim do ano é incluído (padrão)

Incl. modelos de
lançamento

NO - modelos de lançamento não são incluídos (padrão)
YES - modelos de lançamento são incluídos
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2.6.3.4.3.5

Lançamento contábil - LD (FIN05419)

Objetivo
Coletar e apresentar todos os lançamentos contábeis manuais (possivelmente filtrados por tipo de documento
de marketing)
Acesso
Módulos > Relatórios coresuite > Contabilidade > lançamento / Declaração > Lançamento contábil (FIN05419)
Campos
Data de
referência a
partir

Primeira data na consulta

Data até

Última data na consulta

Ignorar
ajustamentos
(13º per.)

YES - ignorar ajustamentos no 13º período
NO - ajustamentos no 13º período são considerados
ONLY - somente ajustamentos do 13º período são exibidos

Filtro Opcional:
Tipo de
Documento
(Texto)

Selecione na lista o tipo de documento de marketing (p.ex., fatura). Isso é opcional.
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2.6.3.4.4 Orçamento

2.6.3.4.4.1

Lucros e Perdas vs. Orçamento - KPI (FIN05439)

Objetivo
Comparação do rendimento atual, inclusive o orçamento (discriminado em medidas de KPI)
Acesso
Módulos > Relatórios coresuite > Contabilidade > Orçamento > Lucros e Perdas vs. Orçamento - KPI
(FIN05439)
Campos
Data a partir
(seleção no
calendário)
Data até
(seleção no
calendário)

Selecione a primeira data como filtro na consulta de fonte de dados.

Selecione a última data como filtro na consulta de fonte de dados.

Incl. modelos de Defina se modelos de lançamentos contábeis (lançamentos contábeis manuais ainda não
lançamento
lançados) devem ser exibidos ou não no relatório. Você pode escolher entre as seguintes
(caixa drop-down) opções:
No (padrão) - não exibir modelos de lançamentos contábeis
Yes - exibir modelos de lançamentos contábeis
Ignorar
ajustamentos
(13º per.)
(caixa drop-down)

YES - ignorar ajustamentos no 13º período
NO - ajustamentos no 13º período são considerados
ONLY - somente ajustamentos do 13º período são exibidos

Orçamento
Selecione um ou todos os orçamentos disponíveis na caixa drop-down. Por exemplo,
(caixa drop-down) orçamento interno/externo ou pior caso/melhor caso. Em geral, os cenários orçamentários
são criados no centro de lucro; logo, o valor predefinido é Todos (todos os orçamentos
combinados dos centros de lucro individuais).
Mostrar Gráfico Defina se um gráfico de barras do saldo por mês deve ser exibido ou não no relatório. O
(caixa drop-down) gráfico de barras é relevante apenas para contas de lucros e perdas. Você pode escolher
entre as seguintes opções:
No (padrão) - não exibir o gráfico
Yes - exibir o gráfico
O gráfico será exibido somente se houver uma única conta selecionada no filtro
abaixo
Mostrar ano
Defina se o saldo e o orçamento do ano anterior devem ser exibidos ou não no relatório.
anterior
Você pode escolher entre as seguintes opções:
(caixa drop-down)
No (padrão) - não exibir o saldo e orçamento do ano anterior
Yes - exibir o saldo e orçamento do ano anterior
Este parâmetro é novo a partir do country package (pacote de país) versão 3.0
Filtro Opcional

Os parâmetros abaixo permitem filtrar os dados exibidos no relatório. Todos os filtros são
opcionais e podem ser deixados vazios.

Centro de lucro
(lista de opções)

Selecione na lista os centros de lucro que devem ser exibidos no relatório. É possível
selecionar vários centros de lucro. Serão exibidos somente os lançamentos contábeis
lançados nos centros de lucro selecionados.

Projeto
(lista de opções)

Selecione na lista os projetos que devem ser exibidos no relatório. É possível selecionar
vários projetos. Serão exibidos somente os lançamentos contábeis lançados nos projetos
selecionados.
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Regras de
Distribuição
(lista de opções)

Selecione na lista as regras de distribuição que devem ser exibidas no relatório. É
possível selecionar várias regras de distribuição. Serão exibidos somente os lançamentos
contábeis lançados nas regras de distribuição selecionadas.
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2.6.3.4.4.2

Lucros e Perdas vs. Orçamento (FIN05408)

Objetivo
Comparação do rendimento atual, inclusive orçamento (discriminado segundo o plano de contas)
Acesso
Módulos > Relatórios coresuite > Contabilidade > Orçamento > Lucros e Perdas vs. Orçamento (FIN05408)
Campos
Data a partir
(seleção no
calendário)
Data até
(seleção no
calendário)

Primeira data na consulta

Última data na consulta

Incl. modelos de A configuração predefinida é NO (Não) Em geral, é possível considerar documentos prélançamento
editados (modelos de lançamento) selecionando YES (Sim). Eles serão selecionados na
(caixa drop-down) consulta mesmo se não tiverem sido lançados.
Ignorar
ajustamentos
(13º per.)
(caixa drop-down)

YES - ignorar ajustamentos no 13º período
NO - ajustamentos no 13º período são considerados
ONLY - somente ajustamentos do 13º período são exibidos

Orçamento
Selecione um ou todos os orçamentos disponíveis na caixa drop-down. Por exemplo,
(caixa drop-down) orçamento interno/externo ou pior caso/melhor caso. Em geral, os cenários orçamentários
são criados no centro de lucro; logo, o valor predefinido é Todos (todos os orçamentos
combinados dos centros de lucro individuais).
Mostrar saldo
negativo

Mostrar último
nível
Para nível

Defina se contas com saldo negativo devem ser exibidas ou não no relatório. Você pode
escolher entre as seguintes opções:
No - não exibir contas com saldo negativo (padrão)
Yes - exibir contas com saldo negativo
YES - mostrar último nível (padrão)
NO - não mostrar último nível
Defina até que nível de conta os detalhes devem ser exibidos. Você pode escolher entre
as seguintes opções:
All - exibir todos os níveis de conta até o nível 7 (predefinido)
Número de 1 a 6 - exibir contas até o nível selecionado

Filtro Opcional:
Centro de lucro
(lista de opções)

Selecione na lista os centros de lucro que devem ser exibidos no relatório. É possível
selecionar vários centros de lucro. Serão exibidos somente os lançamentos contábeis
lançados nos centros de lucro selecionados.

Projeto
(lista de opções)

Selecione na lista os projetos que devem ser exibidos no relatório. É possível selecionar
vários projetos. Serão exibidos somente os lançamentos contábeis lançados nos projetos
selecionados.

Regras de
Distribuição
(lista de opções)

Selecione na lista as regras de distribuição que devem ser exibidas no relatório. É
possível selecionar várias regras de distribuição. Serão exibidos somente os lançamentos
contábeis lançados nas regras de distribuição selecionadas.

Em comparação com o relatório Lucros e Perdas vs. Orçamento - KPI (FIN05439), não há contração
neste relatório e, portanto, ele pode rapidamente se tornar muito extenso (dependendo do número de
contas no plano de contas). Há também menos subtotais.
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2.6.3.4.4.3

Lucros e Perdas vs. Orçamento Dashboard - XC (FIN600001)

Objetivo
O dashboard de lucros e perdas versus orçamento do coresuite compara o rendimento atual, inclusive o
orçamento (discriminado em medidas de KPI).
Lucro bruto, movimentação, lucros (perdas), custos totais e orçamento são calculados de acordo com a
classificação de contas do coresuite accounting.
Trata-se de um dashboard de amostra, fornecido gratuitamente no country package (pacote de país)
para demonstrar como dados relacionados a índices financeiros podem ser visualizados no Crystal
Dashboard. Para usar este dashboard em um ambiente de produção, escreva para
support@coresystems.ch para comprar o dashboard ajustado especificamente para sua empresa.
Requisitos e configurações
Para visualizar o relatório, assegure-se de ter o Flashplayer instalado no sistema. Recomenda-se o Adobe
Flashplayer 10.0 gratuito.
Por predefinição, os valores do dashboard são atualizados automaticamente a cada 15 minutos. Esse intervalo
pode ser ajustado pelo administrador.
Acesso
Módulos > Relatórios coresuite > Contabilidade > Orçamento > Lucro/Perda Dashboard - XC (FIN60001)
Autorizações gerais
Somente usuários com autorização para a fonte de dados "Lucro/Perda Dashboard - XC (FIN60001)" podem
visualizar esse relatório. A autorização pode ser definida no SAP Business One em Administração >
Inicialização do sistema > Autorizações > Autorizações gerais > Autorização de usuário > coresuite designer
> Fonte de dados > FIN > Lucro/Perda Dashboard - XC (FIN60001).
Ajuda
Clique na ficha Ajuda para obter mais informações.

CORESUITE ACCOUNTING

112

2.6.3.4.4.4

Relatório do orçamento - KPI (FIN05440)

Objetivo
Orçamento (somente números do orçamento) de acordo com o KPI (subtotais); relatório ideal para o banco ou
terceiros.
Acesso
Módulos > Relatórios coresuite > Contabilidade > Orçamento > Relatório do orçamento - KPI (FIN05440)
Campos
Data a partir
(seleção no
calendário)
Data até
(seleção no
calendário)

Selecione a primeira data como filtro na consulta de fonte de dados.

Selecione a última data como filtro na consulta de fonte de dados.

Incl. modelos de Defina se modelos de lançamentos contábeis (lançamentos contábeis manuais ainda não
lançamento
lançados) devem ser exibidos ou não no relatório. Você pode escolher entre as seguintes
(caixa drop-down) opções:
No (padrão) - não exibir modelos de lançamentos contábeis
Yes - exibir modelos de lançamentos contábeis
Ignorar
ajustamentos
(13º per.)
(caixa drop-down)

YES - ignorar ajustamentos no 13º período
NO - ajustamentos no 13º período são considerados
ONLY - somente ajustamentos do 13º período são exibidos

Orçamento
Selecione um ou todos os orçamentos disponíveis na caixa drop-down. Por exemplo,
(caixa drop-down) orçamento interno/externo ou pior caso/melhor caso. Em geral, os cenários orçamentários
são criados no centro de lucro; logo, o valor predefinido é Todos (todos os orçamentos
combinados dos centros de lucro individuais).
Filtro Opcional

Os parâmetros abaixo permitem filtrar os dados exibidos no relatório. Todos os filtros são
opcionais e podem ser deixados vazios.

Centro de lucro
(lista de opções)

Selecione na lista os centros de lucro que devem ser exibidos no relatório. É possível
selecionar vários centros de lucro. Serão exibidos somente os lançamentos contábeis
lançados nos centros de lucro selecionados.

Projeto
(lista de opções)

Selecione na lista os projetos que devem ser exibidos no relatório. É possível selecionar
vários projetos. Serão exibidos somente os lançamentos contábeis lançados nos projetos
selecionados.

Regras de
Distribuição
(lista de opções)

Selecione na lista as regras de distribuição que devem ser exibidas no relatório. É
possível selecionar várias regras de distribuição. Serão exibidos somente os lançamentos
contábeis lançados nas regras de distribuição selecionadas.
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2.6.3.4.4.5

Relatório do orçamento (FIN05433)

Objetivo
Orçamento segundo o plano de contas (apenas os número do orçamento). Agrupado de acordo com o plano
de contas.
Acesso
Módulos > Relatórios coresuite > Contabilidade > Orçamento > Relatório do orçamento (FIN05433)
Campos
Data a partir
(seleção no
calendário)
Data até
(seleção no
calendário)

Primeira data na consulta

Última data na consulta

Incl. modelos de A configuração predefinida é NO (Não) Em geral, é possível considerar documentos prélançamento
editados (modelos de lançamento) selecionando YES (Sim). Eles serão selecionados na
(caixa drop-down) consulta mesmo se não tiverem sido lançados.
Ignorar
ajustamentos
(13º per.)
(caixa drop-down)

YES - ignorar ajustamentos no 13º período
NO - ajustamentos no 13º período são considerados
ONLY - somente ajustamentos do 13º período são exibidos

Orçamento
Podem ser selecionados vários orçamentos, se disponíveis (p.ex., orçamento interno/
(caixa drop-down) externo ou pior caso/melhor caso). Em geral, os cenários do orçamento são criados no
centro de lucro. Portanto, o valor predefinido é Todos (todos os orçamentos dos centros
de lucro individuais combinados).
Mostrar saldo
negativo
(caixa drop-down)

NO - saldo negativo não é exibido (padrão)
YES - saldo negativo é exibido

Mostrar último
nível

YES - exibir último nível ou código da conta
NO - não exibir último nível ou código da conta

Para nível

Defina até que nível de conta os detalhes devem ser exibidos. Você pode escolher entre
as seguintes opções:
All - exibir todos os níveis de conta até o nível 7 (predefinido)
Número de 1 a 6 - exibir contas até o nível selecionado

Filtro Opcional:
Centro de lucro
(lista de opções)

Selecione na lista os centros de lucro que devem ser exibidos no relatório. É possível
selecionar vários centros de lucro. Serão exibidos somente os lançamentos contábeis
lançados nos centros de lucro selecionados.

Projeto
(lista de opções)

Selecione na lista os projetos que devem ser exibidos no relatório. É possível selecionar
vários projetos. Serão exibidos somente os lançamentos contábeis lançados nos projetos
selecionados.

Regras de
Distribuição
(lista de opções)

Selecione na lista as regras de distribuição que devem ser exibidas no relatório. É
possível selecionar várias regras de distribuição. Serão exibidos somente os lançamentos
contábeis lançados nas regras de distribuição selecionadas.
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2.6.3.4.5 Cliente (A/R)

2.6.3.4.5.1

Cliente (A/R) Relatório de Envelhecimento - LD (FIN05406)

Objetivo
Elaborar uma lista das vendas pendentes dos parceiros de negócios (clientes/devedores). Lista de devedores,
processada pelo gerente de contas a receber.
Acesso
Módulos > Relatórios coresuite > Contabilidade > Cliente (A/R) > Cliente (A/R) Relatório de Envelhecimento
(FIN05406)
Campos
Data de
referência

Por padrão, a data atual é inserida. Isso significa que são exibidos todos os lançamentos
em aberto.
Se a data de referência for definida no passado, somente os lançamentos com data de
lançamento (campo: RefDate) ANTERIOR a essa data serão exibidos.
Além disso, a "idade" (atraso) dos lançamentos é calculado de acordo com a data
inserida aqui.

Idade por

Selecione o tipo de data a usar no cálculo do atraso dos lançamentos. O padrão é a "data
de vencimento" (campo: DueDate). Também é possível calcular o atraso por data de
lançamento (campo: RefDate) ou data do documento (campo: TaxDate).

Filtro Opcional

Os parâmetros abaixo permitem filtrar os dados exibidos no relatório. Todos os filtros são
opcionais e podem ser deixados vazios.

Parceiro

Filtra o relatório por parceiros de negócios. Encontra-se vazio por padrão, o que significa
que todos os parceiros de negócios serão exibidos.

Conta de
conciliação

Filtra o relatório de acordo com a conta de conciliação definida para o cliente (p.ex.,
doméstica e estrangeira). A seleção padrão exibe todas as contas em aberto.

Data de
vencimento até

Filtra o relatório por data final de vencimento. Isso significa que lançamentos com datas
de vencimento posteriores (campo: DueDate) não serão exibidos.

Parâmetros opcionais
Adicionalmente, existem parâmetros opcionais para necessidades específicas do cliente que podem ser
ativados mediante solicitação. Para ativar os parâmetros, é necessário duplicar o relatório e inserir valores na
ordem de entrada.
Os relatórios padrão do coresuite não exibem esses parâmetros, pois isso levaria a relatórios mais complexos
e difíceis de usar.
Data de
Parâmetro "FromDate": Filtra o relatório por data inicial de vencimento. Isso significa
vencimento a
que lançamentos com datas de vencimento anteriores (campo: DueDate) não serão
partir
exibidos.
Data de
lançamento a
partir

Parâmetro "Date01": Filtra o relatório por data inicial de lançamento. Isso significa que
lançamentos com datas de lançamento anteriores (campo: RefDate) não serão
exibidos.

Data do
documento a
partir

Parâmetro "Date03": Filtra o relatório por data inicial do documento. Isso significa que
lançamentos com datas do documento anteriores (campo: TaxDate) não serão
exibidos.

Data do
Parâmetro "Date04": Filtra o relatório por data final do documento. Isso significa que
documento até lançamentos com datas do documento posteriores (campo: TaxDate) não serão
exibidos.
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Amostra
O atraso de um lançamento é calculado dependendo de dois parâmetros: Idade por e Data de referência.
Lançamento em conta (p.ex., pagamentos não alocados) sempre têm o atraso 0, o que significa que serão
exibidos na coluna Lançamentos em conta e faturas não vencidas.
Exemplo
Uma fatura foi criada em 01.01.2010 com a data de vencimento para 02.02.2010.
Parâmetros inseridos:
"Data de referência" = "03.03.2010"
"Idade por" = "Data de vencimento"
>> O atraso da fatura é de:
"03.03.2010" - "02.02.2010" = 29 dias
Seção 1 (síntese do parceiro de negócios)
Mostra a síntese do parceiro de negócios.
Seção 2 (lançamentos detalhados por parceiro de negócios)
Mostra os lançamentos detalhados, ordenados por parceiro de negócios.
Selecionando a estrela, você é redirecionado automaticamente à "reconciliação interna" no SAP
Business One, onde é possível reconciliar os diferentes lançamentos.
Seção 3 (resumo)
Mostra um resumo.
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2.6.3.4.5.2

Cliente (A/R) Declaração de Envelhecimento - LD (FIN05418)

Objetivo
Extrato das posições em aberto de parceiros de negócio
O relatório pode ser facilmente enviado por e-mail a um cliente ou parceiro de negócios. Ele pode ser
usado como alternativa à carta de advertência.
Acesso
Módulos > Relatórios coresuite > Contabilidade > Cliente (A/R) > Cliente (A/R) Declaração de Envelhecimento
(FIN05418)
Campos
Data de
referência até
Idade por

Por padrão, a data atual é inserida. Isso significa que todas as vendas em aberto serão
consideradas.
Data de vencimento
Data de lançamento
Data do documento

Filtro Opcional
Parceiro

Selecione um parceiro de negócios.

Grupo Parceiro Selecione um grupo de parceiros de negócios.
Representante
de vendas

Selecione um vendedor.

Visualização de Selecione uma data.
detalhes De
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2.6.3.4.5.3

Livro conta do cliente (A/R) - LD (FIN05410)

Objetivo
Livro conta por parceiro de negócios (todos os lançamentos por parceiro de negócios)
Acesso
Módulos > Relatórios coresuite > Contabilidade > Cliente (A/R) > Livro conta do cliente (A/R) (FIN05410)
Campos
Data a partir
(seleção no
calendário)
Data até
(seleção no
calendário)

Selecione a primeira data como filtro na consulta de fonte de dados.
O Tipo de data dos lançamentos contábeis depende do filtro definido no parâmetro
posteriormente.
Selecione a última data como filtro na consulta de fonte de dados.
O Tipo de data dos lançamentos contábeis depende do filtro definido no parâmetro
posteriormente.

Filtrar por
Defina quais lançamentos contábeis manuais serão filtrados segundo o intervalo de data
(caixa drop-down) inserido acima. Os detalhes também serão ordenados de acordo com essas datas no
relatório. Você pode escolher entre as seguintes opções:
Data de lançamento (RefDate) (predefinido)
Data de vencimento (DueDate)
Data do documento (TaxDate)
Configurações
de exibição
Nova página
Defina se uma nova página deve ser criada ou não para cada parceiro de negócios. Você
ordenada por
pode escolher entre as seguintes opções:
cada novo
No (padrão) - não criar uma nova página para cada parceiro de negócios
parceiro
Yes - criar uma nova página para cada parceiro de negócios
(caixa drop-down)
Filtro Opcional

Os parâmetros abaixo permitem filtrar os dados exibidos no relatório. Todos os filtros são
opcionais e podem ser deixados vazios.

Parceiro
(lista de opções)

Selecione na lista os parceiros de negócios que devem ser exibidos no relatório. É
possível selecionar vários parceiros de negócios. Serão exibidos somente os lançamentos
contábeis lançados nos parceiros de negócios selecionados. Se nada for selecionado,
todos os dados serão exibidos.

Tipos de
documentos
selecionados
(lista de opções)

Selecione na lista os tipos de documento que devem ser exibidos no relatório. É possível
selecionar vários tipos de documento. Serão exibidos somente os lançamentos contábeis
lançados nos tipos de documento selecionados. Se nada for selecionado, todos os dados
serão exibidos.
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2.6.3.4.6 Fornecedor (A/P)

2.6.3.4.6.1

Fornecedor (A/P) Relatório de Envelhecimento - LD (FIN05406)

Objetivo
Elaborar uma lista das compras pendentes dos parceiros de negócios (fornecedores/credores). Lista de
credores, processada pelo gerente de contas a pagar.
Acesso
Módulos > Relatórios coresuite > Contabilidade > Fornecedor (A/P) > Fornecedor (A/P) Relatório de
Envelhecimento (FIN05406)
Campos
Data de
referência

Por padrão, a data atual é inserida. Isso significa que são exibidos todos os lançamentos
em aberto.
Se a data de referência for definida no passado, somente os lançamentos com data de
lançamento (campo: RefDate) ANTERIOR a essa data serão exibidos.
Além disso, a "idade" (atraso) dos lançamentos é calculado de acordo com a data
inserida aqui.

Idade por

Selecione o tipo de data a usar no cálculo do atraso dos lançamentos. O padrão é a "data
de vencimento" (campo: DueDate). Também é possível calcular o atraso por data de
lançamento (campo: RefDate) ou data do documento (campo: TaxDate).

Filtro Opcional

Os parâmetros abaixo permitem filtrar os dados exibidos no relatório. Todos os filtros são
opcionais e podem ser deixados vazios.

Parceiro

Filtra o relatório por parceiros de negócios. Encontra-se vazio por padrão, o que significa
que todos os parceiros de negócios serão exibidos.

Conta de
conciliação

Filtra o relatório de acordo com a conta de conciliação definida para o cliente (p.ex.,
doméstica e estrangeira). A seleção padrão exibe todas as contas em aberto.

Data de
vencimento até

Filtra o relatório por data final de vencimento. Isso significa que lançamentos com datas
de vencimento posteriores (campo: DueDate) não serão exibidos.

Parâmetros opcionais
Adicionalmente, existem parâmetros opcionais para necessidades específicas do cliente que podem ser
ativados mediante solicitação. Para ativar os parâmetros, é necessário duplicar o relatório e inserir valores na
ordem de entrada.
Os relatórios padrão do coresuite não exibem esses parâmetros, pois isso levaria a relatórios mais complexos
e difíceis de usar.
Data de
Parâmetro "FromDate": Filtra o relatório por data inicial de vencimento. Isso significa que
vencimento a
lançamentos com datas de vencimento anteriores (campo: DueDate) não serão exibidos.
partir
Data de
lançamento a
partir

Parâmetro "Date01": Filtra o relatório por data inicial de lançamento. Isso significa que
lançamentos com datas de lançamento anteriores (campo: RefDate) não serão exibidos.

Data do
documento a
partir

Parâmetro "Date03": Filtra o relatório por data inicial do documento. Isso significa que
lançamentos com datas do documento anteriores (campo: TaxDate) não serão exibidos.

Data do
documento até

Parâmetro "Date04": Filtra o relatório por data final do documento. Isso significa que
lançamentos com datas do documento posteriores (campo: TaxDate) não serão exibidos.
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Amostra
O atraso de um lançamento é calculado dependendo de dois parâmetros: Idade por e Data de referência.
Lançamento em conta (p.ex., pagamentos não alocados) sempre têm o atraso 0, o que significa que serão
exibidos na coluna Lançamentos em conta e faturas não vencidas.
Exemplo
Uma fatura foi criada em 01.01.2010 com a data de vencimento para 02.02.2010.
Parâmetros inseridos:
"Data de referência" = "03.03.2010"
"Idade por" = "Data de vencimento"
>> O atraso da fatura é de:
"03.03.2010" - "02.02.2010" = 29 dias
Seção 1 (síntese do parceiro de negócios)
Mostra a síntese do parceiro de negócios.
Seção 2 (lançamentos detalhados por parceiro de negócios)
Mostra os lançamentos detalhados, ordenados por parceiro de negócios.
Selecionando a estrela, você é redirecionado automaticamente à "reconciliação interna" no SAP
Business One, onde é possível reconciliar os diferentes lançamentos.
Seção 3 (resumo)
Mostra um resumo.
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2.6.3.4.6.2

Livro conta do fornecedor (A/P) - LD (FIN05410)

Objetivo
Livro conta por parceiro de negócios (todos os lançamentos por parceiro de negócios)
Acesso
Módulos > Relatórios coresuite > Contabilidade > Fornecedor (A/P) > Livro conta do fornecedor (A/P)
(FIN05410)
Campos
Data a partir

Primeira data na consulta.

Data até

Última data na consulta.

Filtrar por

Data de referência
Data de vencimento
Data do documento

Configurações
de exibição
Nova página
ordenada por
cada novo
parceiro

YES - uma nova página para cada parceiro de negócios
NO - todos juntos

Filtro Opcional
Parceiro

Filtrar por um ou vários parceiros de negócios

Tipos de
documentos
selecionados

Filtrar por um ou vários tipos de documento
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2.6.3.4.7 Listas

2.6.3.4.7.1

Plano de Contas - LD (FIN05401)

Objetivo
Listagem de todas as contas e dos centros de lucro e regras de distribuição existentes.
Acesso
Módulos > Relatórios coresuite > Contabilidade > Listas > Plano de Contas (FIN05401)
Formulário de parâmetros
Sem formulário de parâmetros
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2.6.3.4.7.2

Plano de Contas KPI - LD (FIN05401)

Objetivo
Listagem de todas as contas, inclusive divisão em classes, grupos de classes e subtotais (KPI)
Acesso
Módulos > Relatórios coresuite > Contabilidade > Listas > Plano de Contas KPI (FIN05401)
Campos
Mostrar último
nível

YES - mostrar todos os níveis (padrão)
NO - não mostrar todos os níveis (apenas classes e grupos de classes)
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2.6.3.4.7.3

Plano de Contas Modelo - LD (FIN05401)

Objetivo
Listagem de todas as contas (inclusive centro de lucro e regras de distribuição) dos modelos externos de
planos de conta existentes.
Acesso
Módulos > Relatórios coresuite > Contabilidade > Listas > Plano de Contas Modelo (FIN05401)
Campos
ID do modelo

Selecione um modelo externo de plano de contas existente
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2.6.3.4.8 Fluxo de caixa
Os relatórios de fluxo de caixa são documentados na seção Liquidity Package.
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2.6.3.4.9 Relatório de imposto

2.6.3.4.9.1

IVA por código (FIN05414)

Objetivo
Lista de tributação e valores base para IVA de cada código de imposto definido no período correspondente.
Acesso
Módulos > Relatórios coresuite > Contabilidade > Relatório de imposto > IVA por código (FIN05414)
Campos
Data a partir

Primeira data na consulta

Data até

Última data na consulta

Detalhes

SIM - configuração predefinida. Mostra detalhes, inclusive os lançamentos individuais.
NÃO - mostra apenas a contração dos códigos de imposto

Código

Filtre por cada código de imposto para exibir apenas os códigos selecionados

2.6.3.4.9.2

IVA por conta (FIN05415)

Objetivo
Lista de tributação e valores base para IVA de cada conta e código de imposto definidos no período
correspondente. Ideal para deduzir a movimentação sujeita a IVA.
Acesso
Módulos > Relatórios coresuite > Contabilidade > Relatório de imposto > IVA por conta (FIN05415)
Campos
Data a partir

Primeira data na consulta

Data até

Última data na consulta

Detalhes

SIM - configuração predefinida. Mostra detalhes, inclusive os lançamentos individuais.
NÃO - mostra apenas a contração dos códigos de imposto

Código

Filtre por cada código de imposto para exibir apenas os códigos selecionados

2.6.3.4.9.3

Relatório de imposto da Suíça (FIN05450) - apenas CH

Objetivo
Relatório específico do país para a declaração de imposto. Este relatório está disponível somente em alemão,
francês e italiano. Foi usado apenas até 2010.
Acesso
Módulos > Relatórios coresuite > Contabilidade > Relatório de imposto > Relatório de imposto da Suíça
(FIN05450)
Campos
Data a partir

Primeira data na consulta

Data até

Última data na consulta

Exibir tutorial
para imposto

Ja - exibir o tutorial sobre como ajustar as configurações no SAP para que as caixas de
declaração de imposto sejam a primeira página
Nein - apenas exibir o relatório de declaração de imposto
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2.6.3.4.9.4

Relatório de imposto da Suíça de 01.01.2010 a 30.06.2010 (FIN60002) - apenas CH

Objetivo
Relatório específico do país para a declaração de imposto. Este relatório está disponível somente em alemão,
francês e italiano.
Acesso
Módulos > Relatórios coresuite > Contabilidade > Relatório de imposto > Relatório de imposto da Suíça de
01.01.2010 a 30.06.2010 (FIN60002)
Campos
Data a partir

Primeira data na consulta

Data até

Última data na consulta

Exibir tutorial
para imposto

Ja - exibir o tutorial sobre como ajustar as configurações no SAP para que os campos de
declaração de imposto sejam a primeira página
Nein - apenas exibir o relatório de declaração de imposto

Mensagem do sistema
Caso um ou mais campos de declaração de imposto não estejam definidos no SAP, uma mensagem
informativa será exibida. Para exibir o relatório, clique em OK.
Tutorial das configurações do campo de declaração de imposto
Para exibir o tutorial sobre como ajustar as configurações no SAP para que os campos de declaração de
imposto sejam a primeira página, selecione Sim no formulário de parâmetros.
Para um correto relatório de imposto suíço, você deve inserir exatamente os seguintes campos de declaração
de imposto no SAP Business One, em Administração > Configuração > Finanças > Imposto > Campos de
declaração de imposto
Certifique-se de preencher corretamente:
1) Código do campo
2) Tipo
3) Campo de resumo
4) Débito/crédito
5) Sintaxe da fórmula
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2.6.3.5

Relatórios de vendas

2.6.3.5.1 Receita de Vendas Dashboard - XC (SAR130003)
Objetivo
O dashboard de receita de vendas do coresuite exibe a receita de vendas do exercício financeiro atual,
agrupada por vendedores, países, clientes ou grupos de itens (os documentos de serviço são marcados como
grupo de itens de "serviço"), em comparação com o início do exercício anterior até a data de hoje (YTD).
Os valores exibidos são os líquidos, retirados dos documentos de marketing de vendas. A receita de vendas é
a combinação de faturas e notas de crédito. Descontos são levados em consideração; imposto e despesas
adicionais não estão inclusos.
Trata-se de um dashboard de amostral, fornecido gratuitamente no country package (pacote de país)
para demonstrar como dados relacionados a documentos de vendas podem ser visualizados no Crystal
Dashboard. Para usar este dashboard em um ambiente de produção, escreva para
support@coresystems.ch para comprar o dashboard ajustado especificamente para sua empresa.
Requisitos e configurações
Para visualizar o relatório, assegure-se de ter o Flashplayer instalado no sistema. Recomenda-se o Adobe
Flashplayer 10.0 gratuito.
Por predefinição, os valores do dashboard são atualizados automaticamente a cada 15 minutos. Esse intervalo
pode ser ajustado pelo administrador.
Acesso
Módulos > Relatórios coresuite > Vendas > Receita de Vendas Dashboard - XC (FIN60001)
ou
Módulos > Vendas - C/R > Relatórios de vendas > Receita de Vendas Dashboard - XC (FIN60001)
Autorizações gerais
Somente usuários com autorização para a fonte de dados "Receita de Vendas Dashboard - XC (FIN60001)"
podem visualizar esse relatório. A autorização pode ser definida no SAP Business One, em Menu >
Administração > Inicialização do sistema > Autorizações > Autorizações gerais > Autorização de usuário >
coresuite designer > Fonte de dados > SAR > Receita de Vendas Dashboard - XC (FIN60001).
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2.6.3.5.2 Documentos - Venda - LD (SAR06000)
Objetivo
Exibe dados relevantes dos documentos de vendas selecionados. Todos os valores exibidos são líquidos.
Acesso
Módulos > Relatórios coresuite > Vendas > Documentos - Venda - LD (SAR06000)
Campos
Ordenar por
Defina por qual tipo de objeto os dados serão agrupados. Você pode escolher entre as
(caixa drop-down) seguintes opções:
Parceiro de negócios (padrão)
Data de entrega (data de vencimento)
Data do documento
Responsável pelo documento
Vendedor
Grupo de itens
País
Nome do item
Grupo de parceiros de negócios
Regras de distribuição (centro de lucro)
Tipo de
Selecione os tipos de documento que deseja exibir no relatório. Você pode escolher entre
documento
as seguintes opções:
(caixa drop-down)
Cotação de vendas (predefinido)
Pedido de venda
Entrega e devolução
Somente entrega
Somente devolução
Fatura e nota de crédito
Fatura, nota de crédito e fatura de adiantamento
Somente fatura
Somente nota de crédito
Fatura de adiantamento
Todos
Estado
Selecione os documentos cujos status devem ser exibidos. Você pode escolher entre as
(caixa drop-down) seguintes opções:
Em aberto (padrão) - exibir somente os documentos em aberto
Concluído - exibir somente documentos concluídos
Todos - exibir documentos em aberto e concluídos
Detalhado
Defina se as linhas de todos os documentos devem ser exibidas ou não no relatório. Você
(caixa drop-down) pode escolher entre as seguintes opções:
Não (padrão) - não exibir linhas dos documentos
Sim - exibir linhas dos documentos
Incluir despesas Defina se as despesas adicionais e o arredondamento do cabeçalho do documento devem
adicionais/
ser calculados nos valores exibidos ou não. Você pode escolher entre as seguintes
arredondamento opções:
do documento
Não (padrão) - não considerar despesas adicionais e arredondamento do cabeçalho do
(caixa drop-down)
documento
Sim - considerar despesas adicionais e arredondamento do cabeçalho do documento
Este parâmetro é novo a partir da versão 2.90. Antes, as despesas adicionais e o
arredondamento do cabeçalho do documento não eram considerados. Em geral, o correto
é levá-los em consideração. Por motivos de compatibilidade, adicionamos este parâmetro
e usamos o valor predefinido para exibir os mesmos valores como nas versões mais
antigas.
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Filtro Opcional

Os parâmetros abaixo permitem filtrar os dados exibidos no relatório. Todos os filtros são
opcionais e podem ser deixados vazios.

Parceiro
(lista de opções)

Selecione os parceiros de negócios que devem ser exibidos no relatório. É possível
selecionar vários parceiros de negócios. Serão exibidos somente documentos dos
parceiros de negócios selecionados.

Item
(lista de opções)

Selecione os itens que devem ser exibidos no relatório. É possível selecionar vários itens.
Serão exibidos somente documentos dos itens selecionados.

Data a partir
(seleção no
calendário)

Selecione a primeira data como filtro na consulta de fonte de dados

Data até
(seleção no
calendário)

Selecione a última data como filtro na consulta de fonte de dados

Representante
de vendas
(lista de opções)

Selecione os vendedores que devem ser exibidos no relatório. É possível selecionar vários
vendedores. Serão exibidos somente documentos dos vendedores selecionados.
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2.6.3.5.3 Pivô de vendas (SAR06001)
Objetivo
Exibe dados relevantes dos documentos de vendas selecionados. Todos os valores exibidos são líquidos.
Acesso
Módulos > Relatórios coresuite > Vendas > Documentos - Venda - LD (SAR06000)
Campos
Ordenar por
Defina por qual tipo de objeto os dados serão agrupados. Você pode escolher entre as
(caixa drop-down) seguintes opções:
Grupo de itens
País
Nome do item
Parceiro de negócios
Grupo de parceiros de negócios
Responsável pelo documento
Vendedor
Regra de distribuição
Data a partir
(seleção no
calendário)

Selecione a primeira data como filtro na consulta de fonte de dados

Data até
(seleção no
calendário)

Selecione a última data como filtro na consulta de fonte de dados

Tipo de
Selecione os tipos de documento que deseja exibir no relatório. Você pode escolher entre
documento
as seguintes opções:
(caixa drop-down)
Fatura e nota de crédito
Fatura, nota de crédito e fatura de adiantamento
Filtro Opcional

Os parâmetros abaixo permitem filtrar os dados exibidos no relatório. Todos os filtros são
opcionais e podem ser deixados vazios.

Parceiro
(lista de opções)

Selecione os parceiros de negócios que devem ser exibidos no relatório. É possível
selecionar vários parceiros de negócios. Serão exibidos somente documentos dos
parceiros de negócios selecionados.

Item
(lista de opções)

Selecione os itens que devem ser exibidos no relatório. É possível selecionar vários itens.
Serão exibidos somente documentos dos itens selecionados.

Representante
de vendas
(lista de opções)

Selecione os vendedores que devem ser exibidos no relatório. É possível selecionar vários
vendedores. Serão exibidos somente documentos dos vendedores selecionados.
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2.6.3.5.4 Relatório de ordem em atraso - SAP Form (SAR130004)
Objetivo
Para imprimir o relatório de pedidos de venda em atraso do SAP Business One.
Para exibir o formulário a partir da visualização do formulário "Relatório de ordens em
atraso" (10065066)
Módulos > Vendas - C/R > Relatórios de vendas > Ordem em atraso. A janela Ordem em atraso é aberta.

Insira seus critérios de seleção e clique em OK. O sistema exibirá o relatório de pedidos em atraso.
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Clique no ícone Visualizar

da barra de tarefas. O sistema exibirá o relatório de vendas.

São exibidas todas as colunas de configurações de formulário padrão do relatório de pedidos em atraso
do SAP Business One. Para exibir outras colunas, a coresystems pode criar um relatório definido pelo
usuário mediante solicitação.
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2.6.3.6

Serviço

2.6.3.6.1 Serviço Dashboard - XC (SRV140000)
Objetivo
O dashboard de serviços do coresuite exibe a fila de todos os chamados de serviço em aberto no sistema
SAP Business One e oferece análise da carga de trabalho dos consultores de serviço, com três gráficos
integrados.
Trata-se de um dashboard de amostra, fornecido gratuitamente no country package (pacote de país)
para demonstrar como dados relacionados a chamados de serviço podem ser visualizados no Crystal
Dashboard. Para usar este dashboard em um ambiente de produção, escreva para
support@coresystems.ch para comprar o dashboard ajustado especificamente para sua empresa.
Requisitos e configurações
Para visualizar o relatório, assegure-se de ter o Flashplayer instalado no sistema. Recomenda-se o Adobe
Flashplayer 10.0 gratuito.
Por predefinição, os valores do dashboard são atualizados automaticamente a cada 5 minutos. Esse intervalo
pode ser ajustado pelo administrador.
Acesso
Módulos > Relatórios coresuite > Serviço > Serviço Dashboard - XC (SRV140000)
ou
Módulos > Serviço > Relatórios de serviço > Serviço Dashboard - XC (SRV140000)
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3

CORESUITE LIQUIDITY PACKAGE

O coresuite liquidity package se destina a empresas que querem controlar sua liquidez proativamente.
O coresuite liquidity package permite criar previsões (Previsão de liquidez) e análises do passado
(Demonstração de fluxo de caixa com fluxo de caixa operacional, de investimentos e financeiro). A
Classificação de pagamento do cliente calcula o atraso médio de pagamento de seus clientes (Módulos >
Parceiros de negócios > Cadastro de parceiros de negócios > Condições de pagamento > Atraso médio) e
leva esse atraso em consideração na previsão. Ao contrário da função padrão Fluxo de caixa do SAP, você
também pode incluir ordens, pedidos de compra, entregas e demais documentos SAP em seu cálculo.
Com a função de prestações, você amplia sua administração de ordens, dividindo os documentos de compras
ou de vendas em prestações antes mesmo de criar a fatura. Assim, é possível distribuir grandes entradas e
saídas de pagamentos por um período mais longo.
O coresuite liquidity package é composto de três relatórios e uma função que define prestações em
documentos de marketing, exceto faturas. Os três relatórios são:
Demonstração de fluxo de caixa (FIN60004)
Classificação de pagamento do cliente (FIN60007)
Previsão de liquidez (FIN60000)
Para abrir os relatórios, vá para Módulos > coresuite Reports > Finanças > Fluxo de caixa.
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3.1

Demonstração de fluxo de caixa (FIN60004)

Módulos > coresuite Reports > Finanças > Fluxo de caixa > Demonstração de fluxo de caixa (FIN60004)
Com este relatório, você pode analisar o histórico da liquidez. O relatório diferencia entre fluxo de caixa
operacional, de investimentos e financeiro. Os relatórios mostram por que a liquidez mudou.
Para que este relatório funcione, o módulo coresuite accounting deve estar mapeado corretamente.

3.1.1

Parâmetro de janela: Demonstração de fluxo de caixa (FIN60004)

Descrição do layout

Diferenciação entre fluxo de caixa operacional, de investimentos e financeiro.

Intervalo de datas:
Data de referência
(data)

Insira a data de referência.

Intervalo de tempo
(texto)

Selecione na lista drop-down a duração do intervalo de tempo. Você pode
escolher entre estas opções:
12 meses
6 meses
3 meses
4 trimestres
2 trimestres
1 trimestre

Exibir no relatório:
Moeda (texto)

Selecione na lista drop-down a moeda do relatório. Você pode escolher entre
estas opções:
Moeda corrente
Moeda do sistema

Configurações de exibição:
Total de controle (texto)

Valores predefinidos
[botão]

Selecione Sim se quiser levar em consideração o total de controle em seu
relatório.
Selecione Não se não quiser levar em consideração o total de controle em seu
relatório.
Clique em Valores predefinidos se quiser redefinir os parâmetros com os valores
predefinidos.

Após inserir os dados, clique em OK. O sistema exibirá o relatório.
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3.2

Classificação de pagamento do cliente (FIN60007)

Módulos > coresuite Reports > Finanças > Fluxo de caixa > Classificação de pagamento do cliente
(FIN60007)
Este relatório calcula o comportamento de pagamento de seus clientes. Se quiser, você poderá transferir o
valor diretamente do relatório para o cadastro do parceiro de negócios. O atraso médio é considerado na
Previsão de liquidez. Isso significa que a previsão será mais precisa.

3.2.1

Parâmetro de janela: Classificação de pagamento do cliente
(FIN60007)

Insira os dados relevantes nesta janela ou clique em Valores predefinidos se quiser usar os valores
predefinidos em seu relatório.
Descrição do layout

Síntese de seus clientes com notas fiscais e atraso médio por nota fiscal. O
atraso médio é calculado sobre o período de 1 ano.

Intervalo de datas:
Ano (numérico)

Insira um ano. O relatório calcula o atraso médio no ano informado e no ano
imediatamente anterior. Insira o ano no formato AAAA.

Configurações de exibição:
Exibir detalhes (texto)

Selecione Sim se quiser exibir os detalhes no relatório. Nesse caso, o relatório
exibirá não apenas o atraso médio no ano informado e no ano imediatamente
anterior, mas também o atraso de pagamento de cada nota fiscal no ano
informado.
Selecione Não se não quiser exibir os detalhes no relatório. O relatório exibirá
apenas o atraso médio de pagamento no ano informado e no ano
imediatamente anterior.

Filtro opcional:
Parceiro de negócios
(texto)

Se quiser restringir o relatório a um ou mais parceiros de negócios, escolha o(s)
parceiro(s) de negócios relevante(s) na lista respectiva.

Valores predefinidos
[botão]

Clique em Valores predefinidos se quiser redefinir os parâmetros com os valores
predefinidos.

Após inserir todos os dados, clique em OK. O sistema exibirá o relatório.
O relatório estará ordenado por cliente, para que você tenha uma visão clara do comportamento de pagamento
de seus clientes. As setas alaranjadas no relatório estão vinculadas diretamente ao sistema SAP Business
One. Se você clicar em uma seta, o sistema abrirá a janela Nota fiscal de saída ou Cadastro de parceiros de
negócios.
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3.3

Previsão de liquidez (FIN60000)

Módulos > coresuite Reports > Finanças > Fluxo de caixa > Previsão de liquidez (FIN60000)
Este relatório permite controlar a liquidez: ele resume todos os processos relevantes para o Fluxo de caixa em
seu sistema SAP. Você também pode adicionar um gráfico para visualizar as informações. Enquanto se está
no relatório padrão Fluxo de caixa do SAP, (Módulos > Finanças > Relatórios financeiros > Financeiro > Fluxo
de caixa), somente notas fiscais são consideradas. A previsão de liquidez leva em conta tanto a saída (por
exemplo, folha de pagamentos), quanto a entrada (por exemplo, ordens) de pagamentos.

3.3.1

Parâmetro de janela: Previsão de liquidez (FIN60000)

Descrição do layout

Resumo de todos os processos relevantes para o Fluxo de caixa em seu sistema
SAP.

Intervalo de datas:
Data de referência
(data)

Insira a data de referência aqui.

Intervalo de tempo
(texto)

Selecione na lista drop-down a duração do intervalo de tempo. Você pode
escolher entre estas opções:
12 meses
4 trimestres
12 semanas
12 dias

Tipos de lançamentos exibidos:
Incluir saldo inicial
O saldo inicial é calculado a partir dos lançamentos (lançamentos contábeis
(lançamentos em contas manuais) em contas caixa com data de lançamento anterior à data de referência
caixa no passado)
selecionada.
(texto)
Selecione Sim se quiser incluir o saldo inicial no relatório.
Selecione Não se não quiser incluir o saldo inicial no relatório.
Incluir lançamentos
Os lançamentos posteriores à data de referência são lançamentos contábeis
após data de referência manuais ou pré-lançamentos contábeis em contas caixa com data de lançamento
(texto)
igual ou posterior à data de referência selecionada.
Selecione Sim se quiser incluir os lançamentos futuros no relatório. Na seção
Filtros opcionais abaixo, é possível definir os Tipos de origem de lançamento a
serem incluídos.
Selecione Não se não quiser incluir lançamentos futuros no relatório.
Incluir documentos de
marketing (texto)

Selecione Sim se quiser incluir os documentos de marketing no relatório. Na
seção Filtros opcionais abaixo, é possível definir os Tipos de documento de
mark eting a serem incluídos.
Selecione Não se não quiser incluir documentos de marketing no relatório.

Incluir esboços de
documentos de
marketing (texto)

Selecione Sim se quiser incluir os esboços de documentos de marketing no
relatório. Na seção Filtros opcionais abaixo, é possível definir os Tipos de
documento de mark eting a serem incluídos.
Selecione Não se não quiser incluir esboços de documentos de marketing no
relatório.

Incluir esboços de
pagamentos (textos)

Selecione Sim se quiser incluir esboços de pagamento no relatório.
Selecione Não se não quiser incluir esboços de pagamento no relatório.

Incluir lançamentos
recorrentes (texto)

Selecione Sim se quiser incluir lançamentos recorrentes no relatório.
Selecione Não se não quiser incluir lançamentos recorrentes no relatório.

Incluir pré-lançamentos Pré-lançamentos contábeis (Módulos > Finanças > Pré-lançamentos contábeis)
contábeis (texto)
são esboços que não criam nenhum valor no Razão.
Selecione Sim se quiser incluir pré-lançamentos contábeis no relatório.
Selecione Não se não quiser incluir pré-lançamentos contábeis no relatório.
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Incluir tabela de
lançamentos previstos
(texto)

A tabela Lançamentos previstos se encontra em Módulos > Finanças >
Relatórios financeiros > Financeiro > Fluxo de caixa.
Selecione Sim se quiser incluir a tabela Lançamentos previstos no relatório.
Selecione Não se não quiser incluir a tabela Lançamentos previstos no
relatório.

Configurações de exibição:
Ordenar por (texto)

Defina a ordem na qual os dados devem aparecer no relatório. É possível ordenar
os dados por:
Moeda
Tipo de documento
Plano de contas

Exibir detalhes (texto)

Selecione Sim se quiser que o relatório mostre detalhes.
Selecione Não se não quiser que o relatório mostre detalhes.

Mostrar gráfico (texto)

Selecione Sim se quiser que o relatório inclua gráficos.
Selecione Não se não quiser que o relatório inclua gráficos.

Método de cálculo da
data e do montante
previstos (texto)

Selecione PADRÃO para usar o método de cálculo padrão para documentos de
marketing. Isso significa que a data prevista para o montante será calculada de
acordo com as Condições de pagamento no documento.
Selecione ATRASO para usar o método de cálculo padrão para documentos de
marketing, adicionando o atraso médio dos parceiros de negócios.
Selecione DESCONTO se quiser levar o desconto em consideração. Se o
desconto for aplicável (isto é, se a data de vencimento ainda for futura), o
sistema levará em conta o desconto mais elevado possível.

Moeda (texto)

Na lista drop-down, selecione a moeda do relatório. Você pode escolher entre
estas opções:
Moeda corrente
Moeda do sistema

Filtro opcional:
Origem do lançamento
contábil manual
(lançamentos após a
data de referência)
(texto)

Na lista de opções, selecione o(s) tipo(s) de origem dos lançamentos contábeis
manuais que devem ser incluídos no relatório. Você pode escolher entre estas
opções:
Entrada de pagamentos
Depósito
Lançamento contábil manual
Saída de pagamentos
Cheque de pagamento
Depósito pré-datado

Tipo de documento de
marketing (texto)

Na lista de opções, selecione o(s) tipo(s) de documento que devem ser incluídos
no relatório. Você pode escolher entre estas opções:
Nota fiscal de saída
Devolução de nota fiscal de saída
Nota de entrega
Pedido de venda
Nota fiscal de entrada
Devolução de nota fiscal de entrada
Pedido de compra para entrada de mercadorias
Adiantamento de cliente
Adiantamento de fornecedor
Pedido de compra
Cotação de venda

Conta (texto)

Se quiser restringir o relatório a uma ou mais contas, escolha a(s) conta(s)
relevante(s) na lista respectiva.

Parceiro de negócios

Se quiser restringir o relatório a um ou mais parceiros de negócios, escolha o(s)
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(texto)

parceiro(s) de negócios relevante(s) na lista respectiva.

Vendedores (no nível do Se quiser restringir o relatório a um ou mais vendedores, escolha o(s) vendedor
cabeçalho do
(es) relevante(s) na lista respectiva.
documento) (texto)
Somente o vendedor definido na seção de cabeçalho do formulário será
considerado. Se definir vários vendedores fora do nível de cabeçalho (por exemplo,
em Pedido de venda na ficha Conteúdo, coluna Vendedor), você terá que criar
registros individuais para cada um deles para que eles sejam considerados.
Projeto (no nível do
cabeçalho do
documento) (texto)

Se quiser restringir o relatório a um ou mais projetos, escolha o(s) projeto(s)
relevante(s) na lista respectiva.
Somente o projeto definido na seção de cabeçalho do formulário será
considerado. Se definir vários projetos fora do nível de cabeçalho (por exemplo,
em Pedido de venda na ficha Conteúdo, coluna Projeto), você terá que criar
registros individuais para cada um deles para que eles sejam considerados.

Valores predefinidos
[botão]

Clique em Valores predefinidos se quiser redefinir os parâmetros com os valores
predefinidos.

Após inserir todos os dados, clique em OK. O sistema exibirá o relatório.
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3.4

Definir parcelas

Com o coresuite liquidity package, é possível definir parcelas. Ao contrário do sistema padrão da SAP, onde
só é possível definir parcelas nas Condições de pagamento, com o coresuite liquidity package você pode
definir parcelas para os seguintes documentos:
Vendas:
Cotação de vendas
Pedidos de venda
Entregas
Devoluções (vendas)
Devolução de nota fiscal de saída
Compras:
Oferta de compra
Pedidos de compra
Pedidos de compra para recebimento de mercadorias
Devoluções (compras)
Devolução de nota fiscal de entrada
Para notas fiscais de saída e de entrada não é possível definir parcelas porque o sistema padrão da
SAP já dispõe de uma função para definir parcelas para esses documentos.
Acesso
Abra um documento – uma entrega, por exemplo – clique nele com o botão direito do mouse e selecione
Definir parcelas. A janela Parcelas será exibida:

Campos
Número de parcelas

Insira o número de parcelas.

Data de vencimento

Defina a data de vencimento das parcelas.

Porcentagem

Insira o percentual do montante total que deve ser pago com a parcela.

Montante

Este campo exibe o montante da parcela correspondente.

Abrir montante (leia-se, Este campo exibe o valor que ainda resta a ser pago.
Valor em aberto)
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Procedimento
Insira os dados necessários.
Clique em OK. A janela se fechará.
Para exibir os dados da parcela novamente, abra o documento relevante e clique nele com o botão direito do
mouse. Selecione Definir parcelas outra vez. O sistema exibirá a janela Parcelas com as informações
relevantes.
Se você definir parcelas para um documento e, depois, criar uma nota fiscal como documento de
destino, o sistema o advertirá de que é preciso definir as parcelas na nota fiscal em Contabilidade.
Se você definir parcelas para um documento e, depois, criar um documento de destino parcial, o
sistema o advertirá de que é preciso redefinir as parcelas no documento de destino.
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4

CORESUITE CUSTOMIZE

4.1

Requisitos de sistema

Requisitos de hardware e software do SAP Business One
Os requisitos de hardware e software do SAP Business One estão disponíveis em www.sap.com ou no SAP
Partner Portal (requer login de superusuário SAP).
Requisitos de hardware e software do coresuite
Para usar o coresuite customize, seu sistema deve atender aos requisitos do coresuite. Os requisitos de
sistema mais recentes do coresuite podem ser baixados de nosso site: http://www.coresystems.ch/
downloads.
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4.2

Introdução

O coresuite customize é um add-on para que você possa alterar a aparência e o comportamento das janelas
do SAP Business One.
O coresuite customize é composto de cinco módulos:
Optimizer
Item Placement
Function Button
New Items
New Menu
Com o coresuite customize, você pode adaptar o SAP Business One às suas necessidades e otimizar seus
fluxos de trabalho para reduzir os esforços administrativos. A personalização do SAP Business One pode ser
feita por meio de regras do coresuite customize. Há três maneiras de criar regras:
Criar as suas próprias regras, usando o menu de contexto
Usando o menu de contexto (botão direito do mouse), você pode criar regras simples para mover ou colorir
campos, definir campos obrigatórios, etc. Para mais informações, consulte menu de contexto.
Ajustar exemplos de regras
Para mais informações sobre exemplos de regras e como importá-los, consulte Importar exemplos de
regras e o manual de referência do coresuite customize, em Exemplos de regras instalados.
Criar suas próprias regras do zero
Codificar suas próprias regras. Para mais informações sobre codificação, consulte o manual de referência
do coresuite customize em Habilidades básicas - codificação.
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4.3

Regras

O que é uma regra?
Uma regra é uma função, isto é, validação, cálculo ou alteração no SAP Business One. Cada módulo do
coresuite customize se compõe de regras. Nos módulos, cada linha corresponde a uma regra.

Exemplo: Esta é a janela do módulo Optimizer. A linha marcada em vermelho representa uma regra que
gera um número de cliente automaticamente quando um parceiro de negócios é adicionado.

Ativação de regras
Para ativar uma regra, marque o campo de seleção na coluna Ativo e selecione Atualizar. A alteração entra
em vigor imediatamente; não é necessário reiniciar o SAP Business One, nem o add-on.
Exceção: Regras com tipo de evento StartUp. Para ativar essas regras, é necessário parar e reiniciar o
add-on.
Desativação de regras
Para desativar uma regra, desmarque o campo de seleção na coluna Ativo e selecione Atualizar.
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4.4

Descrição dos formulários

Este capítulo descreve os formulários do coresuite customize, nos quais é possível definir e ajustar regras:
Optimizer
Item Placement
Function Button
New Items
New Menu
Extended Code
Importar/Exportar
Acesso
Para abrir as máscaras, vá para Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite customize e selecione o
formulário relevante.
Autorização
A partir do coresuite versão 1.51, é possível ativar/desativar cada regra para grupos definidos de usuários.
A configuração predefinida é que todas as regras existentes (ou regras cujas autorizações não sofreram
nenhuma alteração) estejam ativas para todos os grupos, ou seja, todos os grupos de usuários podem
acessá-las.
Para mais informações, consulte Autorizações.
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4.4.1

Optimizer

No formulário coresuite customize Optimizer, você pode criar regras e editar as existentes.
O formulário consiste, primordialmente, em uma lista. Nessa lista, cada linha corresponde a uma regra e cada
coluna corresponde a uma propriedade da regra. A seguir, as colunas são explicadas detalhadamente. Para
obter exemplos de regras do Optimizer, consulte o Manual de referência do coresuite customize.
Acesso
Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite administration > Optimizer
Janela

Campos
Seção azul: Geral (configurações gerais)
Na seção azul, é possível definir configurações gerais. Recomendamos preencher essas colunas primeiro,
pois parte das outras colunas depende delas.
Ativo
Nome da regra

Campo de seleção ativo: a regra está ativa.
Campo de seleção inativo: a regra não está ativa.
Nesta coluna, você pode atribuir um nome à regra. Lembre-se de escolher um nome
exclusivo, para diferenciar as regras com facilidade. As regras são ordenadas de
acordo com esse nome.
Escolha nomes úteis para as suas regras: por exemplo, inclua o namespace da
pessoa que criou a regra. Isso permitirá localizá-las mais facilmente no futuro.

Tipo

Selecione o tipo na lista drop-down. Você pode escolher entre estas opções:
CSCODE - Código c#
VBCODE - Código Visual Basic
SQL - Structured Query Language
REGEX - Expressão regular

Ação

Na lista drop-down, selecione a ação que deseja executar. Você pode escolher entre
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estas opções:
VALIDATE - Selecione VALIDATE (Validar) se quiser que o sistema valide o formato
do valor que o usuário inserir no campo. Só fará sentido escolher esta opção se, na
coluna Tipo, você tiver selecionado SQL ou REGEX.
CHANGE VALUES - Selecione CHANGE VALUES se quiser que o sistema converta
a entrada em outro formato (por exemplo, converter o código postal na cidade
correspondente). Só faz sentido escolher esta opção se, na coluna Tipo, você tiver
selecionado SQL.
Seção vermelha: Avisos
Na área vermelha, é possível definir as mensagens de erro que deverão ser exibidas se a regra falhar.
"Falhar" não significa, necessariamente, que a regra contém erros. Uma regra também pode falhar devido a
falha na validação de REGEX, por exemplo, devido a um valor inserido pelo usuário em um formato incorreto.
Somente aviso

Aqui, você decide se o sistema deverá emitir um aviso se a validação falhar. O usuário
pode continuar trabalhando normalmente.
Campo de seleção ativo: o sistema emitirá um aviso.
Campo de seleção inativo: o sistema não emitirá um aviso.
Se você não ativar o campo de seleção Somente aviso, a ação não se completará.
Isso significa que o valor não será adicionado ou que o usuário poderá sair de um
campo apenas depois de inserir o valor no formato correto.

Texto de aviso

Aqui, você pode definir o texto a ser emitido pelo sistema. Use parâmetros se quiser o
texto em formato multilíngue. A sintaxe é a mesma do coresuite designer. Para mais
informações, consulte o manual de referência do coresuite customize, em Parâmetros
de tradução.

Caixa do aviso

Aqui, você decide se o sistema deverá emitir um aviso na forma de uma caixa de
mensagem. Nesse caso, o aviso aparecerá em uma janela pop-up. O usuário deverá
confirmar a mensagem, clicando em OK para continuar.
Campo de seleção ativo: o sistema emitirá o aviso em uma caixa de mensagem.
Campo de seleção inativo: o sistema não emitirá o aviso em uma caixa de
mensagem.

Mensagem da
barra de status

Aqui, você decide se o sistema deverá emitir um aviso na barra de status. Nesse caso,
o aviso aparecerá em uma barra vermelha na parte inferior do SAP Business One.
Campo de seleção ativo: o sistema emitirá o aviso na barra de status.
Campo de seleção inativo: o sistema não emitirá o aviso na barra de status.

Seção branca: Objetivo
Na seção branca, é possível definir elementos principais. Se, em uma coluna Ação (na seção azul), você
tiver selecionado CHANGE VALUES, um valor poderá ser reescrito em um elemento principal. Para tanto, a
consulta SQL deve retornar um único valor. Em seguida, o coresuite customize inserirá esse valor
automaticamente no elemento principal definido. Um elemento principal será necessário somente se o
elemento acionador não for o mesmo elemento sobre o qual a ação (validação/alterar valor) deverá ser
executada.
Base do tipo de
formulário

Aqui, você pode definir o tipo de formulário do elemento principal. Para mais
informações sobre tipos de formulário, consulte o manual de referência do coresuite
customize em Tipo de formulário.
Se você inserir vários tipos de formulários, separe-os com vírgulas.

Base de IDs de
Aqui, você pode definir o ID único (UID = Unique ID) do item do elemento principal.
usuário do item
Se o UID do item do elemento principal for uma matriz ou tabela, você também deverá
(leia-se, "ID único indicar a Base da coluna.
do item - Elemento
principal")
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Base da coluna
(leia-se, "Coluna
do elemento
principal")

Aqui, você pode inserir a descrição da coluna do elemento principal (consulte Base de
IDs de usuário do item [leia-se, "Base de ID único do item"]). Este campo terá que ser
preenchido apenas se o UID do item do elemento principal for uma matriz ou tabela.

Seção verde: Acionador
Na área verde, você pode definir o elemento que aciona a regra. Além do elemento acionador, você deve
indicar, ainda, Tipo de evento, Antes do evento e Modo do formulário.
Tipo de formulário Insira o tipo de formulário do elemento acionador. Para mais informações sobre tipos
de formulário, consulte o manual de referência do coresuite customize, em Tipo de
formulário.
Se você inserir vários tipos de formulários, separe-os com vírgulas.
ID usuário do item Insira o ID único do item do elemento acionador. Se o UID do item não for necessário,
(leia-se, "ID único deixe este campo vazio.
do item")
Se você inserir vários UIDs de item, separe-os com vírgulas.
Coluna

Insira a descrição da coluna do elemento acionador. Se a descrição da coluna não for
necessária, deixe este campo vazio.
Se você inserir várias descrições de coluna, separe-as com vírgulas.

Tipo de evento

Selecione na lista drop-down o tipo de evento do acionador. Você pode selecionar
qualquer um dos tipos de evento do SAP Business One.
Para obter uma síntese dos diferentes tipos de evento, consulte o SAP Business One
SDK. Os tipos de evento mais importantes são:
ItemPressed - Acionado por qualquer botão (por exemplo, Atualizar no pedido de
venda).
Click - Acionado por um clique do mouse em qualquer campo.
ComboSelect - Acionado pela seleção de um valor em uma lista drop-down.
ValueChanged - Acionado quando se altera um valor e sai do campo.
Validate - Acionado quando se sai de um campo.
FormLoad - Acionado pela abertura de um formulário.
FormDataAdd/Update/Load - Acionado pela criação e carregamento de um
documento.
Startup - Acionado pela inicialização do SAP Business One.

Antes do evento

Defina se o sistema deve reagir antes ou após um evento.
Campo de seleção ativo: antes do evento (isto é, antes do SAP executar uma ação).
Campo de seleção inativo: após o evento (isto é, após o SAP executar uma ação).
Se você quiser impedir uma ação do SAP (por exemplo, não permitir Adicionar se uma
entrada estiver incorreta), defina como antes do evento.

Modo do
formulário

Aqui, você pode definir o modo do formulário do elemento acionador.
Você pode escolher entre estas opções:
0 - FIND
1 - OK
2 - UPDATE
3 - ADD
4 - VIEW
5 - PRINT
-1 - ALL
-2 - MODIFY
ALL contém todos os modos.
MODIFY contém os modos ADD e UPDATE.
Tenha cuidado ao combinar elementos com eventos: nem todos os elementos
lançam os mesmos eventos. Um botão, por exemplo, não tem um evento Validate
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(Validar).
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Seção cinza: Expressão
Na seção cinza, você pode definir o código de execução e autorizações de administração.
Expressão

A expressão contém o código que deve ser executado. Pode ser uma consulta SQL,
uma expressão RegEx ou uma seção de código c# ou vb.Net.
A coluna Expressão é a mais importante na seção cinza da tabela. Nela, você pode
definir o que, exatamente, deve ser validado. Não é possível editar a coluna Expressão
diretamente, somente usando o editor relevante. O editor pode ser aberto de duas
maneiras:
clicando na seta alaranjada na coluna Expressão
clicando duas vezes no cabeçalho da linha.
O sistema abre automaticamente o editor relevante para o tipo definido na seção azul
da tabela (Geral). Para mais informações sobre os diferentes editores, consulte
Editores.

Atualizar

Se as regras forem usadas para uma matriz (exemplo de matriz: a lista de itens no
Pedido de venda [Módulos > Vendas > Pedido de venda > Conteúdo]), as descrições
de coluna poderão mudar e deixarem de corresponder às colunas reais. Marcando o
campo de seleção na coluna Atualizar, a lista é atualizada e as colunas e descrições
voltam a corresponder.

Autorização

Cada regra pode ser atribuída a grupos de usuários.
Clique na seta alaranjada e marque o campo de seleção dos grupos de usuários
relevantes.
Para mais informações, consulte Autorizações.

Botões
Adicionar linha

Clique em Adicionar linha para adicionar uma nova linha.

Excluir linha

Clique em Excluir linha para excluir uma linha.

Informações do
item ativadas

Clique em Informações do item ativadas e, em seguida, clique no item cujas
informações deseja visualizar. As informações relevantes (altura, comprimento,
posição, etc.) aparecerão na barra de status.

Open Event
Logger

Consulte Event Logger.

Clicando com o botão direito em uma linha, a opção Duplicar linha torna-se disponível.
As alterações terão efeito quando você clicar em Atualizar.
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4.4.1.1

Event Logger

Com o Event Logger, é possível registrar todos os eventos do User Interface API acionados pela aplicação
SAP Business One.
Acesso
Módulos > Administração > Add-Ons > Optimizer > Open Event Logger
Janela

Campos
Filter
Event

Na lista drop-down, selecione o evento que deve servir de filtro.

FormType

Insira o tipo de formulário que deseja pesquisar.

ID usuário do item
(leia-se, "ID único
do item")

Insira o UID do item que deseja pesquisar.

ColUID

Insira o UID da coluna que deseja pesquisar.

Tabela
Event

Indica o tipo de evento.

FormType

Indica o tipo de formulário no qual o evento aparece.

ID usuário do item

Indica o UID do item no qual o evento aparece.
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(leia-se, "ID único
do item")
ColUID

Indica o UID da coluna na qual o evento aparece.

Antes do evento

Indica se o evento é do tipo antes ou depois do evento:
True = Antes do evento
False = Depois do evento

FormMode

Indica o modo de formulário:
0 - FIND
1 - OK
2 - UPDATE
3 - ADD
4 - VIEW
5 - PRINT
-1 - ALL
-2 - MODIFY
ALL contém todos os modos.
MODIFY contém os modos ADD e UPDATE.

InnerEvent

Indica se o evento é acionado por outra função.
True: o evento é um evento interno.
False: o evento não é um evento interno.

Procedimento
1. Abra o Event Logger (Módulos > Administração > Add-Ons > Optimizer > Open Event Logger). O Event
Logger começa a registrar eventos imediatamente. Por questão de desempenho, o sistema não mostra os
eventos em tempo real. Clique em Refresh para exibir os eventos mais recentes.
2. Defina os critérios de filtro. É possível filtrar os eventos por tipo de evento, tipo de formulário, UID do item e
UID da coluna. Se você não definir um filtro, o Event Logger listará todos os eventos.
3. Continue trabalhando normalmente no SAP Business One e execute o processo que deseja registrar.
Enquanto você trabalha, o Event Logger registra todos os eventos em segundo plano.
4. Quando terminar de executar o processo, clique em Refresh. Em seguida, analise os eventos.
5. Clique em Clear para excluir a lista e iniciar o registro novamente. Se necessário, retorne e repita as
etapas de 1 a 5.
6. Clique em Cancelar para fechar o Event Logger. O Event Logger não registrará mais nenhum evento.
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4.4.1.2

Editores

Para editar um código, é necessário iniciar o editor de código relevante. Isso pode ser feito de duas maneiras:
clicando na seta alaranjada na coluna Expressão
clicando duas vezes no cabeçalho da linha.
O sistema abre automaticamente o editor relevante para o tipo definido na seção azul da tabela (Configurações
gerais):
Se, na coluna Tipo, o valor for CSCODE ou VBCODE, o sistema abrirá o coresuite customize editor.
Se, na coluna Tipo, o valor for REGEX, o sistema abrirá o Editor de expressões regulares (RegEx Editor).
Se, na coluna Tipo, o valor for SQL, o sistema abrirá o coresuite customize SQL editor.
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4.4.1.2.1 coresuite customize editor
Com o coresuite customize editor, é possível editar consultas CSCODE e VBCODE.
Acesso
Abra o Optimizer (Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite customize > Optimizer) e clique na seta
alaranjada na coluna Expressão. Esse editor será aberto apenas se, na coluna Tipo, o valor for CSCODE ou
VBCODE.
Janela
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Campos
[Ctrl + S]

Gravar o código

[Ctrl + P]

Imprimir o código

[F5]

Verificar a sintaxe do código (analisador sintático)

[Ctrl + Z]

Desfazer a última alteração
Refazer a última alteração

[Ctrl + F]

Pesquisar o código

[Ctrl + K + X]

Inserir trechos de código

Procedimento
No coresuite customize editor, é possível escrever código C# normal ou VB. Em seguida, o sistema compila o
código e o executa para o evento relevante. Para garantir que o código não contenha erros, você pode analisálo sintaticamente. Para tanto, clique no terceiro ícone à esquerda (
) na barra de menu do coresuite
customize editor. Se houver algum erro de compilação, o sistema o indicará. O sistema executa o código
usando uma classe auxiliar. No código, o objeto "pVal" fornecerá informações mais detalhadas sobre o evento:
ActionSuccess

A última ação do SAP foi bem-sucedida? [true/false]

BusinessObjectKe
y

ID do objeto de negócios (em formato XML) que acionou o evento (somente para
eventos FormData).

CharPressed

tecla pressionada [número]

ColUID

coluna atual [cadeia]

EventType

tipo de evento que acionou a ação

Form

formulário atual

FormUID

ID exclusivo do formulário [cadeia]

InnerEvent

Trata-se de um evento interno? [true/false]

Item

item atual

Row

linha atual [número]

Type

Formtype do formulário atual (somente para eventos FormData)

Value Changed

O valor do campo foi modificado? [true/false]

BusinessObjectKeyString

ID do objeto de negócios que acionou o evento (somente para eventos FormData).

PopUpIndicator

Quando se seleciona uma entrada em uma lista, o PopUpIndicator contém o número
da linha selecionada (começando por 0).
Em Cotação de vendas (Módulos > Vendas - C/R > Cotação de vendas), clique
em Copiar para e, na lista exibida, selecione a segunda linha (Entrega). Neste caso, o
valor na variável pVal.PopUpIndicator é "1", pois você selecionou a segunda linha.

Ao final da consulta, é necessário retornar um valor booleano ("return true" ou "return false"). Esse valor
decide se a validação foi bem-sucedida ou não. "false" significa que a validação falhou e que o SAP
Business One cancelará a ação iniciada. Se usar variáveis ou classes globais (consulte Extended Code
), você poderá usá-las aqui, obviamente..
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4.4.1.2.2 Editor de expressões regulares (RegEx Editor)
Com o Editor de expressões regulares, é possível editar consultas REGEX.
Acesso
Abra o Optimizer (Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite customize > Optimizer) e clique na seta
alaranjada na coluna Expressão. Esse editor será aberto apenas se, na coluna Tipo, o valor for REGEX.
Janela

Campos
Modelos

Permite escolher um modelo na lista drop-down. Se você fizer isso, o campo
Expressão será preenchido automaticamente.

Expressão

Permite que você:
escreva sua própria expressão;
carregue um modelo, selecionando-o na lista drop-down Modelos.

Exemplo de valor

Aqui, você pode inserir um exemplo de valor e verificar se a expressão está correta.

Testar expressão

Após inserir um valor em Exemplo de valor, você poderá clicar em Testar expressão
para verificar se o exemplo de valor corresponde à expressão.

Procedimento

Exemplo

1. Selecione um modelo na lista drop-down em
Modelos.

Escolha o modelo E-mail.

2. No campo Expressão, a consulta REGEX
relevante é exibida.

Como você escolheu o modelo E-mail, a seguinte
expressão aparece neste campo: ^\w+([-+.']\w+)
*@\w+([-.]\w+)*\.\w+([-.]\w+)*$.

3. No campo Exemplo de valor, insira um exemplo do Digite um endereço de e-mail, por exemplo, john.
modelo selecionado.
mason@gmail.com.
4. Clique em Testar expressão para verificar se o
valor no campo Exemplo de valor corresponde à
expressão.
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4.4.1.2.3 coresuite customize SQL editor
Com o coresuite customize SQL editor, é possível editar consultas SQL.
Acesso
Abra o Optimizer (Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite customize > Optimizer) e clique na seta
alaranjada na coluna Expressão. Esse editor será aberto apenas se, na coluna Tipo, o valor for SQL.
Janela

Campos
[Ctrl + S]

Gravar o código

[Ctrl + P]

Imprimir o código
Não disponível no coresuite customize SQL editor

[Ctrl + Z]

Desfazer a última alteração
Refazer a última alteração

[Ctrl + F]

Pesquisar o código
Não disponível no coresuite customize SQL editor
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Procedimento
Ao contrário dos outros editores, no coresuite customize SQL editor é possível definir parâmetros.
Se, por exemplo, você quiser usar o CardCode do formulário (por exemplo, Cadastro de parceiros de negócios)
na consulta SQL, você poderá usar a seguinte sintaxe: [%G;4]
Para mais informações sobre seleção de parâmetros, consulte Leitura de parâmetros.
Se um valor for validado (isto é, se, no Optimizer, você tiver selecionado VALIDATE na coluna Ação para a
regra), a validação falhará apenas se for retornado o valor NULL ou nenhum valor; os demais resultados serão
considerados bem-sucedidos.
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4.4.2

Item Placement

No formulário coresuite customize: Item Placement, é possível criar novas regras ou editar as existentes para
mover itens, torná-los invisíveis, alterar seu tamanho, etc.
O formulário consiste, primordialmente, em uma lista. Nessa lista, cada linha corresponde a uma regra e cada
coluna corresponde a uma propriedade da regra. A seguir, as colunas são explicadas detalhadamente. Para
obter exemplos de regras do Item Placement, consulte o Manual de referência do coresuite customize.
Acesso
Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite customize > Item Placement
Janela

Campos
Ativo
Descrição

Campo de seleção ativo: a regra está ativa.
Campo de seleção inativo: a regra não está ativa.
Insira a descrição da regra. Se você usar o Assistente (Módulos > Add-Ons >
coresuite customize > Ativar assistente/Desativar assistente), o sistema criará a
descrição automaticamente e acrescentará "by wizard" ("segundo o assistente") à
descrição.

Tipo de formulário Insira o tipo de formulário do item que deseja modificar.
Se você inserir vários tipos de formulários, separe-os com vírgulas.
ID usuário do item
(leia-se, "ID único
do item")

Insira o ID único do item que deseja mover.

Item de referência Insira o ID do elemento de referência. O ID se encontra nas informações do sistema.
Para ativar as informações do sistema, vá para Visão > Informação do sistema.
As informações a seguir (Esquerda, Topo, Largura, Altura) se referem às coordenadas
desse item de referência.
Esquerda
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Se você inserir um valor positivo, o item aparecerá à direita do item de referência.
Se você inserir um valor negativo, o item aparecerá à esquerda do item de referência.
Se você não indicar um item de referência, este valor representará a distância
horizontal até a borda esquerda da janela.
Topo

Insira a distância vertical até o item de referência, em pixels.
Se você inserir um valor positivo, o item aparecerá acima do item de referência.
Se você inserir um valor negativo, o item aparecerá abaixo do item de referência.
Se você não indicar um item de referência, este valor representará a distância vertical
até a borda superior da janela.

Largura

Insira a largura do item, em pixels.

Altura

Insira a altura do item, em pixels.

Do nível do painel

Insira o painel de origem do item que deseja mover (consulte Nível do painel).

No nível do painel

Insira o painel de destino do item que deseja mover (consulte Nível do painel).

TabOrder
(Sequência de
campos)

Aqui você define a sequência de movimentação entre os campos usando a tecla tab
("0" para primeiro campo, "1" para segundo campo, etc.). Se você não definir uma
posição, o sistema escolherá uma.

Tamanho da fonte

Insira o tamanho da fonte do texto.

Estilo da fonte

Escolha o estilo do texto. Você pode escolher entre estas opções:
Plain (Simples)
Bold (Negrito)
Italic (Itálico)
Underline (Sublinhado)
StrikeOut (Riscado)
Shadow (Sombreado)
Condense (Condensado)
Extend (Estendido)

Invisível

Campo de seleção ativo: o item fica invisível (ou seja, não aparecerá).
Campo de seleção inativo: o item fica visível.

Desativado

Obsoleto - não usar mais

Executar como
código

Defina se você quer alterar os valores no XML ou no código (com XML, o desempenho
é melhor, mas nem sempre funciona).
Marque o campo de seleção se quiser alterar valores no código.
Não marque o campo de seleção se quiser alterar valores no XML.

Autorização

Cada regra pode ser atribuída a grupos de usuários.
Clique na seta alaranjada e marque o campo de seleção dos grupos de usuários
relevantes.
Para mais informações, consulte Autorizações.

Adicionar linha

Clique em Adicionar linha para adicionar uma nova linha.

Excluir linha

Clique em Excluir para excluir uma linha.

Informações do
item ativadas

Clique em Informações do item ativadas e, em seguida, clique no item cujas
informações deseja visualizar. As informações relevantes (altura, comprimento,
posição, etc.) aparecerão na barra de status.

Usar evento de
Marque este campo de seleção se quiser que o item se mova proporcionalmente (em
redimensionament relação aos outros elementos) quando você redimensionar a janela.
o
Se você não marcar este campo de seleção, o item não se moverá quando a janela for
redimensionada. Em alguns casos, ele pode acabar oculto por outro campo com o
redimensionamento da janela.
Em janelas com vários itens personalizados, esta opção pode diminuir o
desempenho, isto é, pode demorar um pouco para que todos os itens sejam exibidos
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corretamente após o redimensionamento da janela.
Clicando com o botão direito em uma linha, a opção Duplicar linha torna-se disponível.
As alterações terão efeito quando você clicar em Atualizar.
Os valores nas colunas Invisível e Desativado só podem ser alterados de "false" (falso) para
"true" (verdadeiro). Um item "desativado" não pode ser definido como "ativo". Esses valores ficam ativos
na primeira vez em que você abre o formulário. Assim que o SAP retoma o comando (por exemplo,
quando você vai para outro registro de dados), ele sobregrava essas configurações com os valores
predefinidos.
Se não quiser alterar uma propriedade (Esquerda, Topo, Largura, Altura, Do nível do painel, No nível do
painel, TabOrder), deixe o campo relevante vazio. Os valores atuais permanecerão inalterados. Os
valores de Esquerda, Topo, Largura e Altura também podem ser alterados com o uso de "+" e "-". Com
isso, o valor antigo é trocado pelo novo valor.
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4.4.3

Function Button

No formulário coresuite customize: Function Button, é possível criar novas regras ou editar as existentes para
adicionar uma função ao botão Function (Função).
O formulário consiste, primordialmente, em uma lista. Nessa lista, cada linha corresponde a uma regra e cada
coluna corresponde a uma propriedade da regra. A seguir, as colunas são explicadas detalhadamente. Para
obter exemplos de regras de Function Button, consulte o Manual de referência do coresuite customize.
Acesso
Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite customize > Function Button
Janela

Campos
Ativo

Campo de seleção ativo: a regra está ativa.
Campo de seleção inativo: a regra não está ativa.

Descrição

Insira a descrição da regra.

Tipo

Selecione o tipo de função na lista drop-down. Você pode escolher entre estas opções:
CSCODE - Código c#
VBCODE - Código Visual Basic
SHELL - Comando Shell (como linha de comandos)

Nome

Insira o nome da função. Este é o nome exibido quando o usuário seleciona Functions.
Use parâmetros se quiser o texto em formato multilíngue. A sintaxe é a mesma do
coresuite designer. Para mais informações, consulte o manual de referência do coresuite
customize, em Parâmetros de tradução.

Tipo de
formulário

É o tipo de formulário no qual você quer inserir o botão Functions.
Se você inserir vários tipos de formulários, separe-os com vírgulas.

Caminho da
imagem

Insira o caminho até a imagem (JPG ou BMP, 16 x 16 pixels) que deve aparecer no menu
de contexto.
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Sem botão

Campo de seleção ativo: a função não aparecerá no botão Functions. A função estará
disponível apenas no menu de contexto.
Campo de seleção inativo: a função aparecerá no botão Functions.
Se houver várias funções para o mesmo tipo de formulário, ative Sem botão para
todas elas; caso contrário, o botão Functions aparecerá de toda maneira.

Cargo

Aqui, você pode definir a posição em que a ficha deve aparecer nos campos ("0" para
primeiro campo, "1" para segundo campo, etc.). Se você não definir uma posição, o
sistema escolherá uma.

Expressão

Para editar a função no editor relevante, clique na seta alaranjada ou clique duas vezes no
cabeçalho da linha (consulte também Editores).

Autorização

Cada regra pode ser atribuída a grupos de usuários.
Clique na seta alaranjada e marque o campo de seleção dos grupos de usuários
relevantes.
Para mais informações, consulte Autorizações.

Adicionar linha Clique em Adicionar linha para adicionar uma nova linha.
Excluir linha

Clique em Excluir linha para excluir uma linha.

Clicando com o botão direito em uma linha, a opção Duplicar linha torna-se disponível.
As alterações terão efeito quando você clicar em Atualizar.
O botão Functions aparece à direta do botão Cancelar (o botão Cancelar, normalmente, tem o ID "2").
Se esse espaço já estiver ocupado, ou se quiser inserir o botão Functions em outra parte, mova-o
usando o módulo Item Placement (consulte Item Placement).
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4.4.4

New Items

No formulário coresuite customize: New Items, é possível criar novas regras ou editar as existentes para
adicionar novos itens, como campos de texto, listas drop-down, campos de texto multilinha e campos de
seleção.
O formulário consiste, primordialmente, em uma lista. Nessa lista, cada linha corresponde a uma regra e cada
coluna corresponde a uma propriedade da regra. A seguir, as colunas são explicadas detalhadamente. Para
obter exemplos de regras de New Items, consulte o Manual de referência do coresuite customize.
Acesso
Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite customize > New Items
Janela

Campos
Ativo

Campo de seleção ativo: a regra está ativa.
Campo de seleção inativo: a regra não está ativa.

Tipo de item

Selecione o tipo de item na lista drop-down. Você pode escolher entre estas opções:
TEXTEDIT - campo de texto normal
COMBOBOX - lista drop-down
EXTENDEDTEXT - campo de texto multilinha
CHECKBOX - campo de seleção

Nome

Insira a descrição do item.

Tipo de
formulário

É o tipo de formulário no qual você quer colocar o item.
Se você inserir vários tipos de formulários, separe-os com vírgulas.

ID usuário do
Insira o ID único do item. O ID único do item não deve exceder 8 caracteres. Se você não
item (leia-se, "ID inserir um ID único do item, o sistema emitirá uma mensagem de erro.
único do item")
Nome da tabela

Insira o nome da tabela na qual deseja gravar o valor do item.
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Nome da coluna Insira o nome da coluna na qual deseja gravar o valor do item.
Item de
referência

Insira o ID do elemento de referência. O ID se encontra nas informações do sistema.
Para ativar as informações do sistema, vá para Visão > Informação do sistema.
As próximas informações (Esquerda, Topo, Largura, Altura) se referem às coordenadas
desse item de referência.

Descrição

Insira a descrição que deve aparecer para o item no formulário. Use parâmetros se quiser
o texto em formato multilíngue. A sintaxe é a mesma que no coresuite designer. Para
mais informações, consulte o manual de referência do coresuite customize, em
Parâmetros de tradução.

Tamanho da
descrição

Defina o comprimento do rótulo que acompanha o item (em pixels).

Esquerda

Insira a distância horizontal até o item de referência, em pixels.
Se você inserir um valor positivo, o item aparecerá à direita do item de referência.
Se você inserir um valor negativo, o item aparecerá à esquerda do item de referência.
Se você não indicar um item de referência, este valor representará a distância horizontal
até a borda esquerda da janela.

Topo

Insira a distância vertical até o item de referência, em pixels.
Se você inserir um valor positivo, o item aparecerá acima do item de referência.
Se você inserir um valor negativo, o item aparecerá abaixo do item de referência.
Se você não indicar um item de referência, este valor representará a distância vertical até
a borda superior da janela.

Largura

Insira a largura do item, em pixels.

Altura

Insira a altura do item, em pixels.

Do nível do
painel

Insira o painel de origem do item que deseja mover (consulte Nível do painel).

No nível do
painel

Insira o painel de destino do item que deseja mover (consulte Nível do painel).

TabOrder
(Sequência de
campos)

Aqui você define a sequência de movimentação entre os campos usando a tecla tab ("0"
para primeiro campo, "1" para segundo campo, etc.). Se você não definir uma sequência,
o sistema escolherá uma.

Afeta o modo do
formulário

Campo de seleção ativo: se você ajustar um valor, o modo do formulário mudará de OK
para Atualizar.
Campo de seleção inativo: o modo OK permanecerá mesmo se você fizer alterações.

Invisível

Campo de seleção ativo: o item fica invisível (ou seja, não aparecerá).
Campo de seleção inativo: o item fica visível.

Desativado

Indica se o item pode ser editado ou não.

Tipo de objeto
vinculado

Se quiser adicionar uma seta alaranjada (também chamada de "botão vinculado"), insira
aqui o número ao qual a seta deve se referir. Para mais informações e para ver uma lista
dos tipos de objetos vinculados disponíveis, consulte o manual de referência do coresuite
customize, em Tipo de objeto vinculado.
Se nada for inserido aqui, não haverá seta alaranjada.

Consulta

Insira uma consulta SQL se o sistema tiver que exibir uma lista de opções
(ChooseFromList) quando o usuário pressionar a tecla Tab no campo relevante.
O valor reescrito no campo deve ser definido como "VALUE".
Exemplo: Se você inserir a consulta "SELECT ItemCode AS VALUE, ItemName AS
Description FROM OITM", o sistema exibirá uma lista de todos os itens e reescreverá,
no campo, o código do item selecionado. É possível ler o parâmetro do formulário
(consulte também Leitura de parâmetros e Editores).

Autorização

Cada regra pode ser atribuída a grupos de usuários.
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Clique na seta alaranjada e marque o campo de seleção dos grupos de usuários
relevantes.
Para mais informações, consulte Autorizações.
Informações do
item ativadas

Clique em Informações do item ativadas e, em seguida, clique no item cujas informações
deseja visualizar. As informações relevantes (altura, comprimento, posição, etc.)
aparecerão na barra de status.

Adicionar linha

Clique em Adicionar linha para adicionar uma nova linha.

Excluir linha

Clique em Excluir para excluir uma linha.

Clicando com o botão direito em uma linha, a opção Duplicar linha torna-se disponível.
As alterações terão efeito quando você clicar em Atualizar.
Com Nome da tabela e Nome da coluna, você pode fazer referência a dados de campos definidos pelo
usuário. Contudo, não é possível exibir dados do sistema em dois lugares.
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4.4.5

New Menu

No formulário coresuite customize: New Menu, é possível criar novas regras ou editar as existentes para criar
novos pontos/estruturas de menu.
O formulário consiste, primordialmente, em uma lista. Nessa lista, cada linha corresponde a uma regra e cada
coluna corresponde a uma propriedade da regra. A seguir, as colunas são explicadas detalhadamente. Para
obter exemplos de regras de New Menu, consulte o Manual de referência do coresuite customize.
Acesso
Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite customize > New Menu
Janela

Campos
Ativo

Campo de seleção ativo: a regra está ativa.
Campo de seleção inativo: a regra não está ativa.

Descrição

Insira a descrição do novo item de menu.

Nome do menu

Insira o nome do ponto de menu que deve aparecer na estrutura de menu. Use
parâmetros se quiser o texto em formato multilíngue. A sintaxe é a mesma que no
coresuite designer. Para mais informações, consulte o manual de referência do
coresuite customize, em Parâmetros de tradução.

ID usuário do
Insira o ID único do ponto de menu. Se você não inserir uma identificação única (UID), o
menu (leia-se "ID sistema emitirá uma mensagem de erro. O ID único deve conter, no máximo, 10
único do menu") caracteres.
Pai

Insira o ID único de menu do item pai.

Cargo (leia-se,
Posição)

Se definir várias entradas de menu no mesmo nível, você poderá definir a ordem na qual
devem aparecer ("0" para o primeiro ponto de menu, "1" para o segundo ponto de menu,
etc.). Se você não definir uma ordem, o sistema escolherá uma.

Caminho da

Insira o caminho até a imagem (JPG ou BMP, 16 x 16 pixels) que deve aparecer no
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imagem

menu de contexto.

Tipo de menu

Selecione o tipo de menu na lista drop-down. Você pode escolher entre estas opções:
String - (Cadeia) Ponto de menu normal; é possível adicionar funções a este tipo de
menu.
PopUp - (Pop-up) Pasta de menu, submenu de outros pontos de menu; não é
possível adicionar funções.
Seperator - (Separador) Linha divisória, usada para agrupar pontos de menu.

Tipo de função

Selecione o tipo de função na lista drop-down. Você pode escolher entre estas opções:
CSCODE - Sequência de código c#.
VBCODE - Sequência de código Visual Basic
SHELL - Comando Shell (como linha de comandos)

Expressão

Para editar a função no editor relevante, clique na seta alaranjada ou clique duas vezes
no cabeçalho da linha (consulte também Editores).

Autorização

Cada regra pode ser atribuída a grupos de usuários.
Clique na seta alaranjada e marque o campo de seleção dos grupos de usuários
relevantes.
Para mais informações, consulte Autorizações.

Adicionar linha

Clique em Adicionar linha para adicionar uma nova linha.

Excluir linha

Clique em Excluir para excluir uma linha.

Clicando com o botão direito em uma linha, a opção Duplicar linha torna-se disponível.
As alterações terão efeito quando você clicar em Atualizar.
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4.4.6

Easy Functions

Síntese
Com as Easy Functions, você pode criar suas próprias personalizações no SAP Business One sem ter que
conhecer linguagens de programação, como C# ou Visual Basic .NET. As Easy Functions têm um conjunto
próprio de instruções (Comandos Easy Functions) que tornam as personalizações muito mais fáceis de
implementar do que com o uso do coresuite customize Optimizer.
Pré-requisitos
As consultas SQL estão no cerne das Easy Functions; logo, é necessário ter conhecimentos básicos de SQL
para implementar as Easy Functions.
Integração com o coresuite customize
As Easy Functions fazem parte do módulo do coresuite customize. Elas não substituem nenhuma
funcionalidade, mas, sim, ampliam a funcionalidade existente. Dependendo de como forem criadas, as Easy
Functions criam uma regra do Optimizer do tipo Easy Function automaticamente, em segundo plano,
responsável por acionar a regra de Easy Function.
Acesso
Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite customize > Easy Functions
Criação de regras
Há duas maneiras diferentes de criar regras de Easy Function. Cada método tem uma finalidade distinta.
Esses métodos são descritos em:
Criação de uma regra a partir do menu do customize
Criação de uma regra a partir do Optimizer
Criação de uma regra a partir de um formulário (Validar)
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4.4.6.1

Criação de uma regra a partir do menu do customize

Acesso
Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite customize > Easy Functions
Criar uma regra de Easy Function diretamente do menu não fará com que seja criada uma regra Optimizer e,
portanto, a regra não terá nenhum acionador ao qual reagir. Isso será útil se você quiser criar uma regra
centralizada que seja acionada por várias regras do Optimizer. Nesse caso, você pode criar regras do
Optimizer e vinculá-las à regra de Easy Function. Outra utilidade de criar uma regra desta forma é quando se
quer chamar a regra a partir de outra regra de Easy Function ou de um regra Optimizer C#.
Janela

Campos
Nome da regra

Insira um nome para a regra.

Descrição

Insira uma descrição para a regra.
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4.4.6.1.1 Consulta
Acesso
Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite customize > Easy Functions > Consulta
A ficha Consulta é usada para determinar as condições a serem executadas. As condições são descritas em
Parâmetros e funções.
Janela

Campos
Modelo

Na lista drop-down, escolha a instrução SQL predefinida que você deseja inserir.

Inserir

Clique em Inserir para inserir a instrução SQL no campo de baixo.

Instrução SQL

Exibe a instrução SQL. Este campo permite editar a instrução.

Editor avançado

Clique em Editor avançado para abrir o editor de código usado para regras de SQL do
Optimizer. Assim que o código é gravado no Editor avançado, o campo Instrução SQL
é atualizado.

Sintaxe da consulta
A consulta SQL na Instrução SQL deve retornar um valor escalar. Qualquer cadeia de caracteres é válida, por
exemplo, “Condition1”.
A consulta aceita 2 tipos diferentes de espaços reservados:
Espaços reservados de pesquisa formatada

CORESUITE CUSTOMIZE

173

Estes espaços reservados são os mesmos utilizados na funcionalidade integrada Pesquisa formatada do
Business One.
Para obter uma explicação detalhada da sintaxe para espaço reservado de pesquisa formatada, consulte a
documentação do SAP Business One.
Os espaços reservados de pesquisa formatada serão substituídos pelos dados reais do formulário quando a
regra for executada.
Espaços reservados de condição
Qualquer cadeia de caracteres que comece com @@, por exemplo, @@Condition1, é usada na ficha
Parâmetros e funções para inserir automaticamente nomes de condições. Isto não é obrigatório, somente está
disponível para comodidade do usuário.
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4.4.6.1.2 Parâmetros e funções
Acesso
Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite customize > Easy Functions > Parâmetros e funções
Na ficha Parâmetros e funções, você define as condições a serem executadas.
Janela

Campos
Obter parâmetros
da consulta

Se espaços reservados para condições tiverem sido usados na consulta, os nomes
das condições serão inseridos automaticamente na tabela quando você clicar em
Obter parâmetros da consulta. Se estiver usando nomes estáticos, basta que você
clique com o botão direito em uma linha e selecione Adicionar linha. Em seguida,
insira o nome da condição manualmente.

Nome

Esta coluna exibe o nome da condição.

Regra

Esta coluna mostra se a condição é uma regra de Easy Function existente ou um
<command>, que é um conjunto de comandos Easy Function.

StopB1Action

Campo de seleção ativo: após a execução da condição, toda ação SAP que
normalmente seria executada será cancelada.
Isso será relevante apenas se a regra do Optimizer correspondente estiver definida
para acionamento Antes do evento.

Formulário ativo

CORESUITE CUSTOMIZE

Campo de seleção ativo: o formulário usado para operações nos comandos Easy
Functions é o formulário que se encontra ativo atualmente no Business One.
Campo de seleção inativo: o formulário acionador é usado.
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Normalmente, o resultado é o mesmo. Uma exceção é quando uma regra ativa uma
entrada de menu (clique de menu) no Business One. Nesse caso, um novo formulário
seria exibido. Se a opção Formulário ativo estiver ativada, o formulário recém-aberto
será usado para operações; se estiver desativada, será usado o formulário que acionou
a regra.
[seta amarela]

Se o valor na coluna Regra for <command>, o Editor de comandos se abrirá quando
você clicar nesta seta.
Se o valor na coluna Regra for uma regra e não um <command>, a regra associada
se abrirá quando você clicar nesta seta.

Todo resultado possível da consulta definida na ficha Consulta deve ter uma entrada correspondente na tabela.
Quando uma regra de Easy Function é executada, a condição a executar é determinada pelo resultado da
consulta. Se o resultado da consulta for "Condition1", a condição "Condition1" será executada.
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4.4.6.1.2.1

Editor de comandos

Em uma linha que contiver <command> na coluna Regra, clique na seta amarela ao lado desse campo para
abrir o Editor de comandos.
Janela

Campos
Selecionar
comando

Esta caixa de combinação (combobox) contém todos os comandos Easy Function
aceitos. O comando que você selecionar será inserido na posição do cursor.

No Editor de comandos, insira comandos Easy Function, um comando por linha. Consulte Comandos Easy
Function para ver uma lista de todos os comandos aceitos.
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Comando

Descrição

Argumentos

Exemplo

Calculate

Calcular uma
expressão

1. Item,
2. Expressão (sintaxe
SQL)

Calculate("$[$16.0.0]|1 + 2")

CallFunction

Executar outra Easy
Function

1. FunctionName

CallFunction(“TestFunction”)

Click

Clicar em um item

1. Item

Click(“$[$4.0.0]”)

ColorField

Colorir um campo

1. Item
2. Cor

ColorField("$[$4.0.0]|Red")

ColorText

Colorir o texto de um
campo

1. Item
2. Cor

ColorText("$[$4.0.0]|Green")

CopyPaste

Copiar um valor do
formulário
anteriormente ativo
para o formulário
ativo no momento

1. Item (destino),
2. Item (origem)

CopyPaste("$[$4.0.0]|$[$4.0.0]")

DisableField

Desabilitar um
campo (torná-lo
somente leitura)

1. Item

DisableField (“$[$4.0.0]”)

DoubleClick

Clicar duas vezes
em um item

1. Item

DoubleClick (“$[$4.0.0]”)

EnableField

Habilitar um campo
(torná-lo gravável)

1. Item

EnableField (“$[$4.0.0]”)

ExecutePrintDef

Executar uma
definição de
impressão do
coresuite designer

1. PrintDefId ou código
2. OpenLayoutMode (os
valores aceitos são:
Print, Preview, Email,
Fax, Word, Excel,
PDF, Design,
PrnAfterSave,
UserQuery)
3. Parâmetros (pares de
valores de chave
separados por pontoe-vírgula)

ExecutePrintDef("DocSalesOrder|
Print|DocEntry;[$ORDR.DocEntry]")

Freeze

Congelar o formulário

Freeze(“”)

GetData

Obter um valor de
1. Chave do dicionário
um campo em um
2. Item
formulário e colocá-lo
em um dicionário
interno

GetData("CardCode|$[$4.0.0]")

HideField

Ocultar um campo

1. Item

HideField (“$[$4.0.0]”)

MenuClick

Clicar em uma
entrada de menu no
menu do Business
One

1. ID do menu

MenuClick("257")
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Comando

Descrição

Argumentos

Exemplo

MessageQuestion

Exibe uma caixa de
mensagem com
botões Sim/Não. Se
o usuário pressionar
Não, o
processamento da
regra será
interrompido e as
ações do SAP serão
canceladas.

1. Mensagem

MessageQuestion("Tem certeza?")

SetData

Obter um valor do
dicionário interno (ali
inserido com um
comando diferente,
por exemplo,
GetData) e gravar o
valor em um campo

1. Item
2. Chave do dicionário

GetData("$[$4.0.0]| CardCode")

SetPaneLevel

Alterar o nível de
painel de um
formulário

1. Nível de painel

SetPaneLevel("99")

SetValue

Definir um valor em
um formulário

1. Item
2. Valor

SetValue("$[$16.0.0]|Olá, mundo")

ShowField

Tornar um campo
visível

1. Item

ShowField (“$[$4.0.0]”)

ShowMessage

Exibir uma caixa de
mensagem ao
usuário

1. Mensagem

ShowMessage("Olá, mundo")

ShowUDTHandler

Exibir um
manipulador de
transações definidas
pelo usuário

1. Código do
manipulador de
transações definidas
pelo usuário
2. Parâmetros (pares de
valores de chave
separados por pontoe-vírgula)

ShowUDTHandler("00000001|
DocEntry; [$ORDR.DocEntry]")

SQLQuery

Executar uma
consulta e
armazenar o
resultado no
dicionário

1. Chave do dicionário
2. Consulta

SQLQuery("Price|SELECT
DocTotal FROM ORDR WHERE
DocEntry = [$ORDR.DocEntry]")

StatusBarError

Exibir uma
mensagem de erro
na barra de status

1. Mensagem

StatusBarError("Isto é um erro")

StatusBarSuccess

Exibir uma
mensagem de êxito
na barra de status

1. Mensagem

StatusBarSuccess("A operação foi
concluída com êxito")

StatusBarWarning

Exibir uma
mensagem de aviso

1. Mensagem

StatusBarWarning ("Isto é um
aviso")
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Comando

Descrição

Argumentos

Exemplo

1. Stop (TRUE ou
FALSE)

StopSAPAction("TRUE ")

na barra de status
StopSAPAction

Define/anula
StopSAPAction

Unfreeze

Descongela um
formulário

ViewData

Exibir os dados
armazenados no
dicionário
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Unfreeze("")
1. Chave do dicionário
(opcional)

ViewData("CardCode")
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4.4.6.2

Criação de uma regra a partir do Optimizer

No Optimizer, há um novo tipo de regra, "Easy Function". Consulte o Optimizer para obter mais informações
sobre como criar regras do Optimizer.
Criando uma regra a partir do Optimizer, você definirá o formulário/item de acionamento e o evento que
determina quando a regra será executada.

CORESUITE CUSTOMIZE

181

4.4.6.3

Criação de uma regra a partir de um formulário (Validar)

Clique com o botão direito do mouse em um campo de formulário e selecione coresuite customize > Validar.
Isso abrirá a janela Easy Function. Quando a regra for gravada, uma regra Optimizer do tipo Easy Function
será criada automaticamente para acionar a nova regra Easy Function. Criar uma regra Easy Function desta
forma é mais rápido do que criar uma regra a partir do Optimizer. Alguns campos adicionais estarão
disponíveis na janela Easy Function quando se estiver criando uma regra de validação para definir acionadores.
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4.4.7

Easy Row Functions

Síntese
As Easy Row Functions têm por finalidade analisar todas as linhas de uma matriz, coletar valores da matriz e
executar ações segundo esses valores. As Easy Row Functions se baseiam em consultas SQL, o que facilita
sua implementação. Nas Easy Row Functions, é possível usar comandos Easy Function e código C# para
executar ações.
Pré-requisitos
As consultas SQL estão no cerne das Easy Row Functions. Logo, é necessário ter conhecimentos básicos
de SQL para implementar Easy Row Functions.
Integração com o coresuite customize
As Easy Row Functions fazem parte do coresuite customize. Elas não substituem nenhuma funcionalidade,
mas, sim, ampliam a funcionalidade existente.
Criação de regras
Há três maneiras diferentes de criar regras de Easy Row Function. Cada método tem uma finalidade distinta.
Esses métodos são descritos em:
Criação de uma regra a partir do menu do customize
Criação de uma regra a partir do Optimizer
Criação de uma regra a partir de um formulário
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4.4.7.1

Criação de uma regra a partir do menu do customize

Acesso
Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite customize > Easy Row Functions
Criar uma Easy Row Function diretamente no menu não criará uma regra Optimizer. Portanto, a regra não terá
nenhum acionador ao qual reagir. Isso será útil se você quiser criar uma regra centralizada que seja acionada
por várias regras do Optimizer. Nesse caso, você pode criar regras do Optimizer e vinculá-las à regra de Easy
Row Function.
Janela

Campos
Nome da regra

É o nome da regra. O nome está limitado a 50 caracteres (letras, números e
sublinhados são permitidos). O nome da regra deve ser exclusivo, ou seja, duas regras
não podem ter o mesmo nome.

Descrição

Descreva a regra (máx. 254 caracteres).

Exclude last row
(Excluir última
linha)

Campo de seleção ativo: a regra ignorará a última linha quando for executada.

Ignore sub totals
and text lines
(Ignorar linhas de
subtotais e texto)

Campo de seleção ativo: a regra ignorará linhas do tipo subtotal e texto.

ID da matriz

Insira o identificador da matriz a ser analisada. No caso do formulário de pedido de
venda, deve ser definido como "38". O ID se encontra nas informações do sistema.
Para ativar as informações do sistema, vá para Visão > Informação do sistema.

Campo marcado por padrão, visto que toda matriz sempre tem uma linha vazia no
final.

Direção de análise Selecione como a matriz deve ser processada. As seguintes opções estão
disponíveis:
De cima para baixo
De baixo para cima
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4.4.7.1.1 Condições
Acesso
Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite customize > Easy Row Functions > Condições
Janela

Campos
Modelo

Na lista drop-down, escolha a instrução SQL predefinida que você deseja inserir.

Inserir

Clique em Inserir para inserir a instrução SQL no campo de baixo.

Instrução SQL

Exibe a instrução SQL. Este campo permite editar a instrução.
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4.4.7.1.2 Funções
Acesso
Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite customize > Easy Row Functions > Funções
Aqui, você pode definir as funções a serem executadas nessa ficha.
Janela

Campos
Obter parâmetros
das condições

Se espaços reservados para condições tiverem sido usados na consulta, os nomes
das condições serão inseridos automaticamente na tabela quando você clicar em
Obter parâmetros da consulta. Se você estiver usando nomes estáticos, basta clicar
com o botão direito em uma linha e selecionar Adicionar linha. Em seguida, insira o
nome da condição manualmente.

Condição

Esta coluna exibe o nome da condição.

[seta amarela]

Clicar na seta amarela fará com que a regra associada seja aberta se houver uma
regra de Easy Function selecionada na coluna Regra. Se <command> ou <c#> estiver
selecionado, um editor de código será aberto.

Regra

Selecione o valor relevante na lista drop-down. As seguintes opções estão disponíveis:
<command>: é um conjunto de comandos Easy Function. Consulte Comandos
Easy Function para ver uma lista completa dos comandos.
<C#>: código C#
<do nothing>: nada é executado, mas os valores dos parâmetros são coletados
mesmo assim.

Nome do
parâmetro

Um identificador que pode ser consultado na ficha Ações.

Valor do
parâmetro

Atribui um valor ao parâmetro. Pode ser um valor fixo ou um parâmetro do formulário.

Parar exame

Interrompe a análise da matriz.

StopB1Action

Campo de seleção ativo: após a execução da condição, toda ação SAP que,
normalmente, seria executada será cancelada.
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Isso será relevante apenas se a regra do Optimizer correspondente estiver definida
para acionamento Antes do evento.
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4.4.7.1.3 Ações
Acesso
Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite customize > Easy Row Functions > Ações
As ações são processadas após a análise de todas as linhas. Todas as ações definidas aqui são executadas
uma única vez.
Janela

Campos
[seta amarela]

Abre a janela de edição de consultas SQL.

Consulta

Deve sempre retornar TRUE ou FALSE. Se o valor retornado for TRUE, a ação
correspondente será executada.

[seta amarela]

Abre o Editor de comandos.

Regra

Pode ser uma regra Easy Function, um conjunto de comandos Easy Function
(<command>) ou código C# (<C#>).

StopB1Action

Campo de seleção ativo: após a execução da condição, toda ação SAP que,
normalmente, seria executada será cancelada.
Isso será relevante apenas se a regra do Optimizer correspondente estiver definida
para acionamento Antes do evento.

Descrição

Insira a descrição da ação.
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4.4.7.1.3.1

Operadores de Row Function

Um conjunto de operadores está disponível para uso em comandos do tipo Easy Functions (<command>).
Eles podem ser usados na ficha Ações para acessar os valores dos parâmetros definidos na ficha Funções e
para realizar agregações, dentre outras coisas, nesses parâmetros. Encontra-se, abaixo, uma lista dos
operadores aceitos:
Operador

Descrição

Sintaxe

Concatenate

Retorna uma cadeia concatenada de valores do
parâmetro.

$[Concatenate.ParamName]

Count

Retorna o número de itens na lista de valores do
parâmetro.

$[Count.ParamName]

First

Retorna o primeiro valor na lista de valores do
parâmetro.

$[First.ParamName]

Last

Retorna o último valor na lista de valores do
parâmetro.

$[Last.ParamName]

Max

Retorna o valor mais alto na lista de valores do
parâmetro.

$[Max.ParamName]

Min

Retorna o valor mais baixo na lista de valores do
parâmetro.

$[Min.ParamName]

LineNum

Retorna a linha atual da matriz que está sendo
analisada.

$[LineNum]
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4.4.7.2

Criação de uma regra a partir do Optimizer

No Optimizer, há um novo tipo de regra, EASYFUNCTION. Consulte o Optimizer para obter mais informações
sobre como criar regras do Optimizer.
Criando uma regra a partir do Optimizer, você definirá o formulário/item de acionamento e o evento que
determina quando a regra será executada.

4.4.7.3

Criação de uma regra a partir de um formulário

Clique com o botão direito do mouse em um formulário e selecione coresuite customize > Criar nova regra de
Easy Row Function. Isso abrirá a nova interface de usuário do Optimizer, onde se encontra definido o tipo de
regra ROWFUNCTION. Defina todos os outros campos manualmente.
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4.4.8

Extended Code

Conforme descrito no Optimizer, para tarefas simples é possível executar códigos com um método
relativamente simples. No entanto, para tarefas mais complexas, muitas vezes isto não basta.
Para tarefas mais complexas, é melhor usar o ponto de menu Extended Code. Nele, você pode definir variáveis
e classes globais, que podem ser usadas nos módulos Optimizer, Function Button e New Menu. Como o
código é gerenciado em um único local, pode-se reduzir o esforço e, ainda, o número de erros. Além disso,
você pode definir os assim chamados "usings", isto é, abreviações, para não ter que digitar o namespace
inteiro toda vez que quiser usar o código. Para mais informações sobre o código, consulte Habilidades básicas
- código.
Acesso
Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite administration > Extended Code
Janela

Campos
Uso/Importação de
demonstrativos

Defina a abreviação do namespace.

Métodos e variáveis
globais

Insira o código global. Esse código é gerenciado de modo centralizado, ou seja,
basta adaptá-lo uma vez e usá-lo nos módulos Optimizer, Function Button e New
Menu.

Executar no modo de Marque o campo de seleção se quiser que o editor emita uma mensagem de erro
depuração
contendo o código do erro em caso de erros em tempo de execução.
Recomendamos usar esta função somente para testar sistemas.
Tipo de código

Selecione o tipo de código na lista drop-down. Você pode escolher entre estas
opções:
CSHARP
VB (Visual Basic)
Não é possível acessar código CSHARP a partir de código VB e vice-versa.

Recarregar regras

Se você clicar aqui, o sistema recarregará todas as regras de código e garantirá
sempre o uso das versões mais recentes.

Procedimento
1. Clique duas vezes no campo Uso/Importação de demonstrativos ou no campo Métodos e variáveis
globais ou clique em Editar.
2. O editor é aberto (consulte Editores).
3. Edite as sequências de código relevantes.
4. Grave suas modificações, feche o editor e feche a janela Extended Code clicando em OK.
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4.4.9

Importar/Exportar

4.4.9.1

Exportar regras

No formulário coresuite customize: Exportar, é possível exportar regras do coresuite customize. Todas as
regras são gravadas em um único arquivo (com a extensão *.cocu).
Acesso
Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite customize > Importar/Exportar > Exportar regras
Janela

Campos
Tipo

Esta coluna indica em que módulo a regra se encontra:
Optimizer
Item Placement
Function Button
New Items
New Menu
Extended Code

Nome

Esta coluna exibe o nome da regra.

Export

Marque este campo de seleção para todas as regras que você deseja exportar.
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Procedimento
1. Marque o campo de seleção referente às regras que você deseja exportar.
2. Clique em Export.
3. Escolha um nome para o arquivo e grave-o no local desejado.
4. Uma mensagem confirma quantas regras foram exportadas.
Clique no cabeçalho da coluna Export para marcar/desmarcar todas as regras de uma vez.
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4.4.9.2

Importar regras

No formulário coresuite customize: Importar, é possível importar regras exportadas anteriormente (por
exemplo, por outro usuário) ou importar exemplos de regras.
O arquivo a importar é um arquivo *.cocu.
Acesso
Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite customize > Importar/Exportar > Importar regras
Janela

Campos
…

Abre uma caixa de diálogo para que você selecione o arquivo *.cocu a ser importado.

Importar [botão]

Importa as regras selecionadas para o banco de dados.

Exemplos

Clique em Exemplos para reimportar os exemplos de regras do coresuite customize.
Para mais informações, consulte Importar exemplos de regras.

Excluir regras

Clique em Excluir regras para excluir as regras antigas. Para mais informações,
consulte Excluir regras.

Import [coluna]

Marque o campo de seleção referente às regras que você deseja importar.

Sobregravar

Marque o campo de seleção referente às regras que devem ser sobregravadas pela
nova regra, se esta tiver o mesmo nome da existente.
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Procedimento para importar arquivos *.cocu
1. Insira o caminho para o local em que o arquivo *.cocu foi gravado e abra o arquivo. Uma mensagem do
sistema é exibida, perguntando se você quer ativar todas as regras, desativar todas as regras ou carregar
todas as regras com configurações predefinidas:
Todos os ativos - Todas as regras ficam ativas.
Todos os inativos - Todas as regras ficam inativas. Escolha esta opção se importar várias regras e quiser
ativá-las individualmente, para se assegurar de que funcionam.
Configurações predefinidas - Todas as regras são carregadas com configurações predefinidas: se outro
usuário tiver exportado as regras como "ativas" e você selecionar a opção Configurações predefinidas, as
regras serão importadas como ativas. (Se você apenas importar os exemplos de regras, a configuração
predefinida será "inativo", isto é, todas as regras serão carregadas como inativas.)
Exemplo: Um usuário exporta as regras A, B e C, sendo A e B ativas e C, inativa. Quando você importar
esse arquivo, as regras A e B serão carregadas ativas e a regra C, inativa.
2. Selecione a opção relevante. As regras do arquivo *.cocu aparecem na janela coresuite customize:
Importar.
3. Se já existir uma regra com o mesmo nome, marque o campo de seleção relevante na coluna Sobregravar
. A regra antiga será sobregravada pela nova regra de mesmo nome.
4. Clique em Importar para importar as regras. As regras ficam imediatamente disponíveis; não é preciso
reiniciar o add-on.
5. Uma mensagem confirma quantas regras foram importadas e excluídas (sobregravadas).
Clique no cabeçalho da coluna Importar ou Sobregravar para marcar/desmarcar todas as regras de uma
vez.
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4.4.9.2.1 Importar exemplo de regras (exemplos)
Se quiser redefinir os exemplos de regras com as configurações iniciais (por exemplo, se os tiver ajustado ou
se não funcionarem mais), você terá apenas que reimportar os exemplos de regras e sobregravar os
existentes.
Se você instalar o coresuite country package pela primeira vez, os exemplos de regras serão instalados
automaticamente. Porém, eles estarão todos definidos como inativos, ou seja, é necessário ativá-los
primeiro para poder usá-los. Para ativar uma ou várias regras, faça o seguinte:
1. Vá para o módulo relevante (Optimizer, Item Placement, etc.)
2. Marque o campo de seleção na coluna Ativo das regras relevantes.
3. Clique em Atualizar.
Uma lista com todos os exemplos de regras está disponível em Exemplos de regras instalados.
Acesso
Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite customize > Importar/Exportar > Importar regras > Exemplos
Procedimento
1. Clique em Exemplos.
2. Aparece uma nova mensagem do sistema, perguntando se você quer definir todas as regras como ativas/
inativas ou se quer carregá-las com configurações predefinidas.
Todos os ativos - Todas as regras ficam ativas.
Todos os inativos - Todas as regras ficam inativas.
Configurações predefinidas - Todas as regras são carregadas com configurações predefinidas: se outro
usuário tiver exportado as regras como "ativas" e você selecionar a opção Configurações predefinidas, as
regras serão importadas como ativas. (Se você apenas importar os exemplos de regras, a configuração
predefinida será "inativo", isto é, todas as regras serão carregadas como inativas.)
Exemplo: Um usuário exporta as regras A, B e C, sendo A e B ativas e C, inativa. Quando você importar
esse arquivo, as regras A e B serão carregadas ativas e a regra C, inativa.
3. Selecione a opção relevante.

4. A janela coresuite customize: Importar, agora, lista todos os exemplos de regras. Na coluna Importar,
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ative todas as regras que deseja importar.
5. Se já existir uma regra com o mesmo nome, marque o campo de seleção na coluna Sobregravar.
Somente então a regra antiga será sobregravada pela nova.

6. Clique em Importar para importar as regras selecionadas.
7. Uma mensagem confirma quantas regras foram importadas e excluídas (sobregravadas).
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4.4.9.2.2 Excluir regras
Com esta função, é possível excluir permanentemente todas as regras de um determinado módulo.
Acesso
Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite customize > Importar/exportar > Importar regras > Excluir
regras
Procedimento
1. Vá para Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite customize > Importar/exportar > Importar regras
e selecione Excluir regras.
2. A janela coresuite customize: Delete (Excluir) é exibida.

3. Ative os módulos do coresuite customize cujas regras você deseja excluir. Você pode escolher entre
estas opções:
Optimizer
Item Placement
Function Button
New Items
Extended Code
New Menu
4. Marque um ou mais campos de seleção e clique em Excluir. Isso exclui todas as regras dos módulos
selecionados.
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4.4.10

Importar linhas do Excel para a UDT

Com esta função, é possível transferir dados de uma tabela do Excel para uma tabela definida pelo usuário
(UDT, User-Defined Table).
Acesso
Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite customize > Importar/Exportar > Importar linhas do Excel
para a UDT
Janela

Campos
Selecionar uma UDT

Na lista drop-down, selecione a tabela na qual os dados do arquivo do Excel devem
ser adicionados.

Restaurar em caso de
erro

Campo de seleção ativo: se ocorrer um erro durante o processo de importação, o
sistema cancelará o processo e descartará todos os dados importados até
então.
Campo de seleção inativo: o sistema importa os dados linha a linha. Se ocorrer
um erro, o sistema cancelará o procedimento de importação. Os dados
importados até então permanecerão na tabela.

Substituir tabela

Campo de seleção ativo: valores existentes serão sobregravados.
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Campo de seleção inativo: valores existentes não serão sobregravados.
AliasID

Indica o ID da tabela do SAP.
A descrição das colunas no arquivo do Excel deve corresponder a este ID;
caso contrário, o sistema não reconhecerá as colunas a serem importadas.

Description

Indica o cabeçalho de coluna que aparecerá na tabela do SAP.

TypeId

Indica o formato da coluna relevante na tabela do SAP. O formato da coluna na
tabela do Excel deve ser idêntico; caso contrário, o sistema não conseguirá
importar os dados.

Procurar arquivo .xls

Abre uma caixa de diálogo para que você selecione o arquivo *.xml a ser importado.

Importar arquivo .xls

Clique em Importar arquivo .xls para importar o arquivo selecionado.

Procedimento (ilustrado por um exemplo)
Cenário
Você quer importar os seguintes dados de um arquivo do Excel para a UDT: Country, Zip, City, StateName e
State (país, CEP, cidade, nome do Estado e sigla do Estado).

1. Selecione a tabela de destino na lista drop-down Selecionar uma UDT.
2. Restaurar em caso de erro
Aqui, você define como o sistema deverá proceder se ocorrer um erro (por exemplo, se o formato dos dados
no arquivo do Excel não corresponder ao formato na tabela).
Campo de seleção ativo: se ocorrer um erro durante o processo de importação, o sistema cancelará o
processo e descartará todos os dados importados até então.
Campo de seleção inativo: o sistema importa os dados linha a linha. Se ocorrer um erro, o sistema
cancelará o procedimento de importação. Os dados importados até então permanecerão na tabela.
3. Selecionada a tabela, a janela Importar linhas do Excel para a UDT exibe suas colunas.
4. Clique em Procurar arquivo .xls e insira o caminho para o arquivo do Excel cujos dados deseja importar.
5. Clique em Importar arquivo .xls. O sistema verifica quais colunas do arquivo do Excel podem ser
importadas.
6. Se o sistema localizar colunas correspondentes, ele destacará as linhas relevantes na janela Importar
linhas do Excel para a UDT e emitirá uma mensagem perguntando se você deseja importar esses dados.
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Clique em Sim para iniciar o processo de importação ou em Cancelar, se não quiser importar as colunas.

O número máximo de linhas em uma UDT é de 100.000.000.
Para que a importação funcione, as colunas a serem importadas devem ter o mesmo nome que as
colunas da tabela do SAP (AliasID). Além disso, o formato (TypeId) deverá ser idêntico na tabela do
SAP e no arquivo do Excel.
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4.4.11

Manipulador de UDTs

Com o Manipulador de UDTs, é fácil adicionar dados às tabelas definidas pelo usuário (UDTs) existentes.
Graças aos parâmetros, a maioria dos campos pode ser pré-preenchida automaticamente, reduzindo o tempo
que você gastaria preenchendo as UDTs. A principal vantagem do Manipulador de UDTs é que você não perde
mais tempo criando interfaces de usuário. Em comparação com o padrão da SAP, é possível filtrar/limitar
dados na interface de usuário da UDT resultante.
Acesso
Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite customize > UDT Handler
Janela

Na área geral de UDT Handler (Manipulador de UDTs), são vistos os dois campos seguintes:
User defined Table

Selecione a tabela definida pelo usuário na lista drop-down.

Form Title

Insira o título que deve aparecer no formulário.
Quando você clicar com o botão direito nesse campo, poderá acessar Insert
Parameter (Inserir parâmetro) e selecionar o parâmetro relevante. Assim, o sistema
o inserirá automaticamente no formato correto. Para mais informações, consulte
Exemplo prático 3.

Os dados nas fichas General (Geral) e Fields (Campos) são descritos nas próximas páginas.
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4.4.11.1 Geral
Janela

Campos
Parameters

Nesta tabela, você pode definir os parâmetros.

Key | ItemId | MatrixId Isto será preenchido automaticamente.
...

Se você selecionar este campo, uma lista de opções (ChooseFromList) aparecerá
para que o parâmetro relevante seja escolhido.

Parameter
Description

Insira uma descrição para o parâmetro. É a descrição que será exibida quando a
UDT for aberta a partir de um menu. Você pode inserir:
Free text
Espaços reservados (por exemplo, [@T000002]), entre colchetes, se quiser que
a descrição seja multilíngue (para mais informações, consulte Parâmetros de
tradução).

Parameter Expression Aqui, você pode inserir um valor predefinido para fins de design. Você pode inserir
os seguintes formatos:
Lista drop-down - uma lista com duas colunas entre colchetes ou uma consulta
entre colchetes que retorna uma lista
[1;Option 1;2;Option 2;3;Option 3]
CFL - uma lista com duas colunas entre chaves ou uma consulta entre chaves
que retorna uma lista
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{SELECT CardCode,CardName FROM OCRD ORDER BY [%ordercolumn] [%
order]}
Valores predefinidos - texto, número ou consulta SQL que retorna um valor.
Filter (Where Clause)

Aqui você pode inserir uma cláusula WHERE que filtre os dados da UDT usando
parâmetros.
Quando você clicar com o botão direito nesse campo, poderá acessar Insert
Parameter (Inserir parâmetro) e selecionar o parâmetro relevante. Assim, o sistema
o gravará automaticamente no formato correto em sua cláusula. Para mais
informações, consulte Exemplo prático 3.

Form Type

Insira o ID do tipo de formulário no qual a UDT deve ser iniciada, por exemplo,
"139", se quiser acioná-la a partir de Pedidos de vendas. O ID pode ser verificado
nas informações do sistema, na barra de status. Para ativar as informações do
sistema, vá para Visão > Informação do sistema.

Menu name

Insira o nome da entrada de menu como ela deve aparecer no menu de contexto.

Menu UID

Insira um ID de menu.
Este campo será obrigatório se você quiser iniciar a UDT a partir do menu.

Parent

Na lista drop-down, selecione o ponto de menu no qual a UDT deve aparecer.

Resulting Form Type

Defina um ID único de tipo de formulário para a UDT.
Esse tipo de formulário poderá ser usado nas regras do customize ou em
outras regras do Manipulador de UDTs, por exemplo.

Supported
Functionality
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Aqui você pode definir o que o usuário pode fazer nessa UDT. Basta marcar os
campos de seleção relevantes:
Add (Adicionar)
Update (Atualizar)
Delete (Eliminar)
Por padrão, todos os campos estão marcados.
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4.4.11.2 Campos
Janela

Fields
Field

É o nome do campo, conforme definido nas Tabelas definidas pelo usuário configuração (Ferramentas > Ferramentas de configuração > Tabelas definidas
pelo usuário - configuração). Para mais informações, consulte Exemplo prático 3.

Visible

Marque este campo de seleção se quiser que o campo fique visível.

Editable

Marque este campo de seleção se quiser que o campo seja editável.

Title

Insira o título do campo. Você também poderá usar espaços reservados (por
exemplo, [@T000002]) se quiser que o título seja multilíngue (para mais
informações, consulte Parâmetros de tradução).

Pos.

Insira a posição do campo. Quanto maior o número, mais para a direita o campo
aparecerá.

Linked Table

Aqui você pode inserir o ID de uma tabela à qual deseja vincular; por exemplo,
OCRD para a tabela Parceiros de negócio ou @COR_UDT se for uma UDT (para
UDTs, é necessário incluir o "@").

Value

Insira o ID do valor que deve ser exibido, por exemplo, CardCode para o Código do
parceiro de negócios.

Description

Insira o ID da descrição que deve ser exibida, por exemplo, CardName para o Nome
do parceiro de negócios.
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Type
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As seguintes opções estão disponíveis:
ComboBox
ChooseFromList
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4.5

Menu de contexto/assistente

Com o coresuite customize, ajustar o SAP Business One às suas necessidades é mais fácil e rápido. O
coresuite customize permite ocultar, colorir, bloquear e mover campos, defini-los como obrigatórios, etc.
Essas funções estão disponíveis por meio do menu de contexto (botão direito do mouse). Para que o menu de
contexto do coresuite customize seja exibido, é necessário ativar o assistente do coresuite customize. Para
tanto, vá para Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite customize > Ativar assistente.
Para desativar o menu de contexto do coresuite customize, vá para Módulos > Administração > Add-Ons >
coresuite customize > Desativar assistente.
O menu de contexto está disponível apenas para superusuários SAP.

Os seguintes capítulos descrevem cada função do menu de contexto:
Adicionar CFL
Ocultar campo
Colorir campo
Bloquear campo
Tornar o campo obrigatório
Adicionar pasta
Mover campo
Copiar UDF na janela principal
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4.5.1

Adicionar CFL

Objetivo
Você quer alterar um campo para que o usuário não insira mais texto livre e, sim, escolha um valor em uma
lista.
Solução
Use a função Adicionar CFL do coresuite customize para adicionar uma lista de opções (CFL,
ChooseFromList) a um campo.
Procedimento
Clique com o botão direito do mouse no campo relevante e selecione coresuite customize > Adicionar CFL.

A janela Digite o parâmetro é exibida.

Campos
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Consulta

Insira a consulta SQL. Os resultados desta consulta aparecerão na CFL, onde o valor
relevante poderá ser selecionado.
Exemplo: "SELECT ItemCode, ItemName FROM OITM"

Reescrever coluna Refere-se à coluna a partir da qual o valor é reescrito no campo original.
Exemplo: ItemCode
O sistema fecha a janela e a reabre. Agora, quando você pressionar a tecla Tab, a CFL aparecerá.

Marque uma entrada e clique em Selecionar ou clique duas vezes na entrada relevante.
Remover CFL
Se quiser remover a CFL, basta clicar com o botão direito do mouse no campo relevante e selecionar
coresuite customize > Remover CFL. Feche a janela e a reabra para que as alterações tenham efeito.
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4.5.2

Ocultar campo

Objetivo
Você quer ocultar um determinado campo.
Solução
Use a função Ocultar campo do coresuite customize.
Procedimento
Clique com o botão direito do mouse no campo relevante e selecione coresuite customize > Ocultar campo.

O sistema emite uma mensagem perguntando se você também quer ocultar o rótulo do campo.
Selecione Sim se quiser ocultar também o rótulo.
Selecione Não se não quiser ocultar o rótulo.

As alterações entram em vigor imediatamente.
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Mostrar campos ocultos
Para reexibir os campos ocultos, clique com o botão direito sobre a área vazia do formulário e selecione
Mostrar campos ocultos. Selecione Mostrar todos os campos ou somente o campo que você deseja reexibir.
As alterações entram em vigor imediatamente.
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4.5.3

Colorir campo

Objetivo
Você quer destacar um determinado campo ou o rótulo de um campo.
Solução
Use a função Campo de cor do coresuite customize para destacar o campo ou o rótulo em uma cor
específica..
Procedimento
Clique com o botão direito do mouse no campo ou rótulo relevante e selecione coresuite customize > Campo
de cor.

Uma seleção de cores é exibida. Escolha a cor desejada e clique em OK.
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O destaque aparece imediatamente.

Redefinir cor
Para remover o destaque, clique com o botão direito do mouse sobre o campo/rótulo colorido e selecione
coresuite customize > Redefinir cor. As alterações entram em vigor imediatamente.
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4.5.4

Bloquear campo

Objetivo
Você quer bloquear um determinado campo para que o usuário não possa inserir dados. Você deseja que o
campo esteja disponível somente no modo Adicionar.
Solução
Use a função Bloquear campo do coresuite customize.
Procedimento
Clique com o botão direito do mouse no campo relevante e selecione coresuite customize > Bloquear campo.

Na primeira vez em que o bloqueio for feito, a janela Digite o parâmetro aparecerá. No campo Texto de aviso,
insira o texto que deverá aparecer na barra de status quando o usuário clicar em um campo bloqueado.
Esse texto será idêntico para todos os campos bloqueados. Digite um texto que se aplique a todos os
campos; por exemplo, "Este campo está bloqueado" (em vez de "O campo 'Status' está bloqueado").
O campo será bloqueado assim que você reabrir o formulário.
Desbloquear campo
Para desbloquear o campo, clique com o botão direito do mouse no campo relevante e selecione coresuite
customize > Desbloquear campo. Feche a janela e a reabra para que a alteração apareça.
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4.5.5

Tornar o campo obrigatório

Objetivo
Você quer marcar um campo como obrigatório.
Solução
Use a função Tornar o campo obrigatório do coresuite customize.
Procedimento
Clique com o botão direito do mouse no campo relevante e selecione coresuite customize > Tornar o campo
obrigatório.

A janela Digite o parâmetro é exibida. No campo Texto de aviso, insira o texto que deve aparecer quando o
usuário se esquecer de preencher esse campo. O aviso será exibido em uma caixa pop-up.
Redefinir campo obrigatório
Para converter o campo obrigatório novamente em um campo normal, clique com o botão direito do mouse no
campo relevante e selecione coresuite customize > Redefinir campo obrigatório. As alterações entram em
vigor imediatamente.
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4.5.6

Adicionar pasta

Objetivo
Você quer adicionar uma ficha a um formulário (por exemplo, para exibir campos definidos pelo usuário no
formulário principal ou para incluir informações adicionais).
Solução
Use a função Adicionar pasta do coresuite customize.
Procedimento
Clique com o botão direito do mouse em uma ficha existente e selecione coresuite customize > Adicionar
pasta.

A janela Digite o parâmetro é exibida. No campo Nome da pasta, adicione o texto que deve ser exibido na
ficha e clique em OK.
O sistema fecha a janela e a reabre. A nova ficha aparece no formulário.
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Remover pasta
Para excluir a ficha, clique com o botão direito sobre ela e selecione Remover pasta. As alterações entram em
vigor imediatamente.
O número de fichas que podem ser adicionadas é limitado.
Nem toda janela do SAP permite adicionar fichas.
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4.5.7

Mover campo

Objetivo
Você quer colocar um campo existente do sistema (por exemplo, um campo de texto ou uma lista drop-down
do SAP) em uma nova posição.
Solução
Use a função Mover campo do coresuite customize.
Procedimento
Clique com o botão direito do mouse no campo relevante e selecione coresuite customize > Mover campo.

A janela Digite o parâmetro é exibida. Insira os dados relevantes.

Campos
Item de referência Insira o ID do campo que deve servir de item de referência para o campo a ser movido.
Exemplo: Se você quiser que o campo Data do documento da Devolução da nota
fiscal de entrada (Módulos > Compras - C/P > Dev.Nota Fiscal Entrada) passe a ser o
item de referência, insira "46" como item de referência, uma vez que o campo Data do
documento tem o ID 46. O ID pode ser verificado nas informações do sistema na barra
de status. Para ativar as informações do sistema, vá para Visão > Informação do
sistema.
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Cargo (leia-se,
Posição)

Indique a posição do campo a ser movido em relação ao item de referência. Você pode
escolher entre estas opções:
Exato - O campo será inserido exatamente na posição do item de referência. Se
você inserir um fator no campo seguinte, ele será ignorado.
Acima do item de referência - O campo será inserido acima do item de
referência. Você poderá definir o fator no próximo campo.
Abaixo do item de referência - O campo será inserido abaixo do item de
referência. Você poderá definir o fator no próximo campo.

Fator

Se, no campo anterior, você tiver selecionado Acima do item de referência ou Abaixo
do item de referência, você poderá definir a distância neste campo.
Exemplo: Se você selecionar "Fator 3" na lista drop-down, a distância entre o
campo de referência e o campo movido será três vezes a altura do campo movido.

Visibilidade

Defina a visibilidade do campo movido. Você pode escolher entre estas opções:
Sempre - O campo definido pelo usuário estará sempre visível, seja qual for a ficha
que estiver ativa.
Somente na pasta atual - O campo definido pelo usuário estará visível apenas na
ficha que está ativa. Se você mudar de ficha, o campo não aparecerá.

Clique em OK.
O sistema fecha a janela e a reabre. Agora, o campo aparece na nova posição.
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Redefinir campo na posição padrão
Para recolocar o campo na posição original, clique com o botão direito do mouse no campo que foi movido e
selecione coresuite customize > Redefinir campo na posição padrão.
O sistema fecha a janela e a reabre. Agora, o campo aparece em sua posição original.
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4.5.8

Copiar UDF na janela principal

Objetivo
Você quer exibir um campo definido pelo usuário (UDF, User-Defined Field) no formulário.
Solução
Use a função Copiar UDF na janela principal do coresuite customize.
Procedimento
Abra o formulário relevante e ative os campos definidos pelo usuário. Para tanto, vá para Visão > Campos
definidos pelo usuário.
Clique com o botão direito do mouse no campo a ser exibido no formulário e selecione coresuite customize >
Copiar UDF na janela principal.

A janela Digite o parâmetro é exibida. Insira os dados relevantes.
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Campos
Descrição

Insira a descrição (texto de rótulo) que deve ser exibida junto ao campo. Use
parâmetros se quiser o texto em formato multilíngue. A sintaxe é a mesma do
coresuite designer. Para mais informações, consulte o manual de referência do
coresuite customize, em Parâmetros de tradução.

Item de referência Insira o ID do campo que deve servir de item de referência ao campo a ser movido.
(rótulo)
Exemplo: Se quiser que o campo Proprietário da Cotação de vendas (Módulos >
Vendas - C/R > Cotação de vendas) sirva de item de referência, insira "230" como item
de referência, já que Proprietário tem o ID 230. O ID pode ser verificado nas
informações do sistema na barra de status. Para ativar as informações do sistema, vá
para Visão > Informação do sistema.
Cargo

Indica a posição do campo a ser movido em relação ao item de referência. Você pode
escolher entre estas opções:
Exato - O campo será inserido exatamente na posição do item de referência. Se
você inserir um fator no campo seguinte, ele será ignorado.
Acima do item de referência - O campo será inserido acima do item de
referência. Você poderá definir o fator no campo seguinte.
Abaixo do item de referência - O campo será inserido abaixo do item de
referência. Você poderá definir o fator no campo seguinte.

Fator

Se, no campo anterior, você tiver selecionado Acima do item de referência ou Abaixo
do item de referência, você poderá definir a distância neste campo.
Exemplo: Se você selecionar "Fator 3" na lista drop-down, a distância entre o
campo de referência e o campo movido será três vezes a altura do campo movido.

Visibilidade

Defina a visibilidade do campo movido. Você pode escolher entre estas opções:
Sempre - O campo definido pelo usuário estará sempre visível, seja qual for a ficha
que estiver ativa.
Somente na pasta atual - O campo definido pelo usuário estará visível apenas na
ficha que estiver ativa. Se você mudar de ficha, o campo não aparecerá.

Clique em OK.
O sistema fecha a janela e a reabre. Com isso, as alterações tornam-se visíveis.

CORESUITE CUSTOMIZE

222

Remover UDF da janela principal
Para remover o campo definido pelo usuário, clique com o botão direito no campo relevante e selecione
coresuite customize > Remover UDF da janela principal. O sistema fecha a janela e a reabre. O campo
definido pelo usuário deixa de ser exibido no formulário.
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4.5.9

Exibir regras ativas no formulário

Clique com o botão direito do mouse em um formulário (não em um campo) e selecione coresuite customize >
Exibir regras ativas no formulário.

Uma nova janela é aberta, exibindo todas as regras do customize que estão vinculadas ao tipo de formulário
relevante:
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4.5.10

Copiar espaço reservado para área de transferência

Clique com o botão direito do mouse em um campo de formulário e selecione coresuite customize > Copiar
espaço reservado para área de transferência.

Assim, o espaço reservado à sintaxe de Pesquisa formatada será copiada para a área de transferência. Isso é
útil para a criação de uma consulta SQL para uma regra: basta copiar o espaço reservado e inseri-lo no
campo Instrução SQL.
No exemplo acima, o seguinte será colocado na área de transferência: $[$38.14.0]
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4.6

guia de referência do coresuite customize

Esta seção traz informações complementares e alguns exemplos práticos.

4.6.1

Autorizações

Para cada usuário, é possível ativar/desativar cada regra de cada módulo. Isto quer dizer que é possível ativar
certas regras para determinados usuários e desativá-las para outros.
Para facilitar esse processo, recomendamos criar grupos de usuários. Você pode criá-los em Módulos >
Administração > Inicialização do sistema > Autorizações > Autorizações gerais. Para mais informações,
consulte a documentação oficial do SAP Business One.
Acesso
Módulos > Administração > Inicialização do sistema > Autorizações > Autorizações gerais
Na janela Autorizações, os módulos coresuite aparecem em Autorizações do usuário. É nesse local que você
gerencia as autorizações para os módulos coresuite.
Janela

As autorizações são definidas por usuário. Superusuários podem conceder as mesmas autorizações a todos
os usuários ou ativar/desativar certos módulos e regras apenas para alguns usuários. As autorizações dos
superusuários não podem ser alteradas. Para mais informações, consulte Definição de autorizações na
documentação oficial do SAP Business One: http://help.sap.com/saphelp_sbo88/helpdata/
en/45/070defe02641dfe10000000a1553f6/frameset.htm
Recomendamos classificar os usuários em grupos lógicos, por exemplo, Administração financeira = Grupo 1,
Depósito = Grupo 2, Produção = Grupo 3, Apoio administrativo = Grupo 4, etc.
Após definir esses grupos, você pode ativar/desativar todas as regras de todos os módulos (Optimizer, Item
Placement, Function Button, New Items, New Menu) para os grupos relevantes. A configuração predefinida é
que todas as regras existentes (ou regras cujas autorizações não sofreram nenhuma alteração) estejam ativas
para todos os grupos, ou seja, todos os grupos de usuários podem acessá-las.
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4.6.2

Habilidades básicas - codificação

Este capítulo fornece alguns exemplos de programação com C# com o objetivo de facilitar seu trabalho com o
coresuite customize.
Para mais informações sobre programação no SAP Business One, consulte a página oficial SAP Developer
Homepage (sdn.sap.com).
Para obter os objetos do SAP Business One SDK, copie as seguintes regras:
' VB .Net
Dim application As SAPbouiCOM.Application = customize.B1Connector().Application
Dim company As SAPbobsCOM.Company = customize.B1Connector().Company
// C#
SAPbouiCOM.Application application = customize.B1Connector.GetB1Connector().Application;
SAPbobsCOM.Company company = customize.B1Connector.GetB1Connector().Company;

4.6.2.1

Matrix

Em muitos casos, é útil executar um cálculo ou validação em certos documentos, por exemplo, para verificar
se todos os itens têm um número de item em uma matriz. Para tanto, você precisa de um loop que seja
executado na lista inteira e verifique se os dados estão completos.
Isso pode ser feito com o uso de código. Encontra-se abaixo o modelo de base para um loop desses.
Este exemplo se refere a um Pedido de venda. A matriz no Pedido de venda (isto é, a lista de itens) tem o ID
= 38.
Matrix m = Matrix.GetFromUID(pVal.Form, "38");
for(int i = 0; i < m.Rows.Count-1; i++)
{
// 2 barras significam que a linha será ignorada. Use isso para escrever comentários
// Este código é usado para o número de linhas em uma lista
// Leitura de um valor (código de item) de uma lista e gravação na variável "value"
string wert = m.GetValue("1", i);
// Agora a variável "value" contém o código de item da linha atual (i) e você pode...
}
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4.6.2.2

Leitura de valores

Se você quiser ler um valor de um formulário terá, primeiro, que saber o tipo de item a ser lido.
No SAP Business One, existem os seguintes tipos de item:
Nome

Descrição

Valor de leitura

TextEdit

Campo de texto normal

string value = TextEdit.GetFromUID(pVal.Form, "id").
Value;

ExtendedTextEdit

Campo de texto multilinha

string value = ExtendedTextEdit.GetFromUID(pVal.Form,
"id").Value;

ComboBox

Caixa drop-down

string value = ComboBox.GetFromUID(pVal.Form, "id").
Selected.Value;
string description = ComboBox.GetFromUID(pVal.Form,
"id").Selected.Description;

Matrix

Lista

string value = Matrix.GetFromUID(pVal.Form, "id").
GetValue("ColumnID", row number);

CheckBox

Campo de seleção

bool checkmark = CheckBox.GetFromUID(pVal.Form,
"id").Checked;

Depois de lido, o valor aparece na variável "value".
Para o item CheckBox, o sistema retorna um valor booleano (Boolean = true [verdadeiro] ou false [falso]).
Esse valor indica se o campo de seleção está marcado (true) ou não (false).

4.6.2.3

Criação de itens

Com o coresuite customize editor, você pode criar qualquer item SAP (campos de texto, campos de seleção).
O modelo de base é o mesmo para todos os itens. Entretanto, é possível definir atributos específicos.
Modelo de base:
// Criação de um novo elemento (aqui: UID 'COR_TE1')
TextEdit te1 = TextEdit.CreateNew("COR_TE1");
// Defina a posição usando um elemento de referência (aqui: campo de texto com UID '4')
te1.SetSizeAndPosition(TextEdit.GetFromUID(pVal.Form, "4"));
te1.Top += 20;
// Como alternativa, você pode definir os atributos individualmente
te1.Top=125;te1.Width=100;te1.Left=5;te1.Height=20;
// Definição de atributos adicionais (dependendo do tipo. Para detalhes, consulte o SAP
SDK)
te1.AffectsFormMode = false; te1.FromPane = 98; te1.ToPane = 98;
// O novo elemento deve ser adicionado ao formulário existente (formulário atual == pVal.
Form) e deve ser atualizado
pVal.Form.AddItems(te1);
pVal.Form.Update();
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4.6.2.4

Criação de tabelas

Para criar uma lista de resultados de uma consulta, você precisa de uma tabela. O modelo de base de uma
tabela tem a seguinte aparência:
try
{
// TABELA, CONTERÁ OS VALORES A EXIBIR
Grid grid = Grid.CreateNew("COR_GR1");
grid.Width = 380;
grid.Height = 260; grid.Top = 5; grid.Left = 5;
// SAP FORM, CONTERÁ A TABELA
Form form = Form.CreateNewForm("COR_CUS_SHOW1", "COR_CUS_SHOW1" + customize.Utils.
UniqueStringGenerator.Next());
form.Height = 300; form.Width = 400; form.Top = pVal.Form.Top; form.Left = pVal.Form.
Left;
form.Value = "Results";
// ADICIONE A TABELA AO FORMULÁRIO
form.AddItem(grid);
// CARREGUE O FORMULÁRIO
form.Load();
// SUA CONSULTA
string query= "SELECT ItemCode, ItemName FROM OITM";
// ANEXE A CONSULTA À TABELA
grid.ExecuteQuery(query);
// DEFINA COLUNAS NÃO EDITÁVEIS (SOMENTE EXIBIÇÃO)
grid.Columns["ItemCode"].Editable = false;
grid.Columns["ItemName"].Editable = false;
}
catch(System.Exception ex)
{
MessageBox.Show("Ocorreu um erro inesperado ao tentar exibir os valores da consulta.\n"
+ ex.Message, "OK");
}

Este código cria um SAP Form com uma lista que é preenchida pela consulta (aqui: "SELECT ItemCode,
ItemName FROM OITM").
Linha

Descrição

string query= "SELECT
ItemCode, ItemName FROM OITM";

A consulta que é executada. Substitua esta consulta pela sua.

grid.Columns["ItemCode"].
Editable = false;
grid.Columns["ItemName"].
Editable = false;

Define as colunas ItemCode e ItemName como não editáveis. Se você
quiser que os usuários possam apenas visualizar os resultados, mas
não alterá-los, adicione este código a todas as colunas relevantes.

Você pode adicionar esta função a um ponto de menu (consulte New Menu) ou a um botão de função
(consulte Function Button).
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4.6.3

Tabelas definidas pelo usuário

O coresuite customize cria tabelas definidas pelo usuário (UDTs, User-Defined Tables) nas quais os dados
inseridos são gravados.
Para acessar essas tabelas, vá para Ferramentas > Janelas definidas pelo usuário.
Para o coresuite customize, existem as seguintes tabelas:
COR_CUSTOM_FIELD

Optimizer

COR_CUSTOM_FUNCB

Function Button

COR_CUSTOM_NEWITEMS

New Items

COR_CUSTOM_NEWMENU

New Menu

COR_CUSTOM_GSCRIPT

Extended Code

COR_CUSTOM_PLACE

Item Placement

Não recomendamos editar os dados nessas tabelas, pois não haverá um mecanismo de validação se
você as abrir acessando Ferramentas > Janelas definidas pelo usuário.
Em vez disso, recomendamos alterar os dados nos módulos do coresuite customize.
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4.6.4

Instalar DLLs externas

Com o coresuite customize, é possível importar DLLs externas compiladas com .NET Framework 2.0.
Para importar uma DLL externa corretamente, faça o seguinte:
1. Verifique a versão do .NET Framework
Certifique-se de que a .DLL que deseja importar foi compilada com o .NET Framework 2.0.
Se usar MS Visual Studio, você poderá verificar a versão nas propriedades do Gerenciador de Soluções.

Se a .DLL não tiver sido compilada com o .NET Framework 2.0, compile-a com o .NET Framework.
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2. Crie a estrutura de instalação
Crie uma nova pasta e denomine-a "COR_Customize".
O nome da pasta deve ser exatamente o mesmo (com diferenciação entre maiúsculas e minúsculas).
Crie uma subpasta e denomine-a "DLL". Grave sua .DLL nessa subpasta.
A estrutura deve se assemelhar ao seguinte:

3. Crie o arquivo .sip
Converta a pasta COR_Customize em uma pasta .zip (clique com o botão direito na pasta COR_Customize >
Enviar para > Pasta compactada. Você pode renomear o arquivo .zip, se quiser. Em seguida, converta o
arquivo .zip em arquivo .sip, alterando a extensão de .zip para .sip.

Você já pode importar esse arquivo para o SAP Business One. Para tanto, vá para Módulos > Administração >
Add-Ons > coresuite administration > Administração e importe o arquivo. Para mais informações sobre como
instalar arquivos .sip, consulte o manual de instalação do coresuite, disponível para download em nosso site (
www.coresystems.ch).
Reinicie o coresuite (Módulos > Administração > Add-Ons > Administrador add-on, selecione o add-on do
coresuite, clique em Parar, aguarde alguns segundos, selecione o add-on novamente e clique em Início). A
seguir, você poderá localizar e usar o arquivo .sip importado no coresuite customize editor.
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4.6.5

Tipo de formulário

Cada formulário, janela e documento no SAP Business One tem uma descrição exclusiva, conhecida por
"formtype" (tipo de formulário).
Com o formtype, você pode definir layoutdefinitions do coresuite designer ou regras do coresuite customize
para uma função em um documento ou em um formulário/janela.
Você pode determinar o formtype usando as informações do sistema. Para ativar as informações do sistema,
vá para Visão > Informação do sistema.
Se você passar o mouse agora sobre o formulário relevante, verá as informações na barra de status; por
exemplo, "Form=806".
Encontra-se, a seguir, uma lista dos formulários mais importantes e os formtypes correspondentes:
Finanças
Descrição

FormType

Plano de contas

806

Lançamento contábil manual

392

Pré-lançamentos contábeis

229

Modelos de lançamento

800

Lançamentos periódicos

670

Diferenças de taxa de câmbio

370

Diferenças de conversão

372

Modelos de relatórios financeiros

704

Impressão de documentos

184

Oportunidades
Descrição

FormType

Oportunidade

320

Vendas - C/R
Descrição

FormType

Cotação de vendas

149

Pedido de venda

139

Entrega

140

Devolução

180

Adiantamento de cliente

65300

Nota fiscal de saída

133

Devolução de nota fiscal de saída

179

Nota fiscal de entrega futura

60091

Compras - C/P
Descrição

FormType

Oferta de compra

540000988

Pedido de compra

142

Recebimento de mercadorias

143
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Descrição

FormType

Devolução

182

Adiantamento de fornecedor

65301

Nota fiscal de entrada

141

Devolução de nota fiscal de entrada

181

Nota fiscal de recebimento futuro

60092

Despesas de importação

992

Parceiro de negócios
Descrição

FormType

Cadastro de parceiros de negócio

134

Atividade

651

Estoque
Descrição

FormType

Cadastro de item

150

Recebimento de mercadorias

721

Saída de mercadorias

720

Transferência de estoque

940

Produção
Descrição

FormType

Estrutura do produto

672

Ordens de produção

65211

Entrada de produto acabado

65214

Saída de insumos

65213

Serviço
Descrição

FormType

Chamado de serviço

60110

Cartão de equipamento do cliente

60150

Contrato de serviço

60126

Base de conhecimentos de soluções

60120

Recursos humanos
Descrição

FormType

Cadastro de colaboradores

60100

CORESUITE CUSTOMIZE

235

4.6.6

Exemplos de regras instalados

Síntese dos exemplos de regras instalados
Para mais informações sobre como instalar exemplos de regras, consulte Importar exemplos de regras.
A lista a seguir faz uma síntese dos exemplos de regras pré-instalados:
Optimizer
Nome

Descrição

GEN:0001: Wallpaper

Gera um papel de parede dinâmico durante a
inicialização do SAP Business One. Contém o nome
da empresa, o nome do banco de dados, atalhos e
outras informações.

DOC:0002: Show Business Partner Info

Se você selecionar o parceiro de negócios em um
documento de vendas ou de compras, o sistema
emitirá uma mensagem com observações sobre o
parceiro de negócios relevante. Essas observações
vêm da ficha Observações do formulário Cadastro de
parceiros de negócio.

SRV:0003: Show Business Partner Info

Se você selecionar o parceiro de negócios em um
Chamado de serviço (Módulos > Serviço > Chamado
de serviço), o sistema emitirá uma mensagem com
observações sobre o parceiro de negócios relevante.
Essas observações vêm da ficha Observações do
formulário Cadastro de parceiros de negócio.

BUP:0004: Do not allow * in business partner name

Não permitir o uso de asterisco ("*") no campo Nome
do formulário Cadastro de parceiros de negócio.

ITM:0005: Do not allow * in item name

Não permitir o uso de asterisco ("*") no campo
Descrição do formulário Cadastro de item.

ITM:0006: Do not allow * in item group name

Não permitir o uso de asterisco ("*") no campo Grupo
de itens do formulário Grupos de itens - configuração
(Módulos > Estoque > Cadastro de item > Grupo de
itens > Definir novo).

ITM:0007: Do not allow * in warehouse code

Não permitir o uso de asterisco ("*") no campo
Código do depósito do formulário Depósitos-(padrão) configuração (Módulos > Estoque > Cadastro de item
> Dados do estoque > Código do depósito > seta
alaranjada).

ITM:0008: Do not allow * in warehouse name

Não permitir o uso de asterisco ("*") no campo Nome
do depósito do formulário Depósitos-(padrão) configuração (Módulos > Estoque > Cadastro de item
> Dados do estoque > Código do depósito > seta
alaranjada).

BUP:0009: Validate email address on BP

Valida o endereço de e-mail no formulário Cadastro
de parceiros de negócio.

BUP:0010: Validate website on BP

Valida o site no formulário Cadastro de parceiros de
negócio.

BUP:0011: Increase card code

Aumenta o Código antes de adicionar o parceiro de
negócios (clicando em Adicionar).

BUP:0012: Prevent adding the same BP several times Impede que o usuário adicione um novo parceiro de
negócios se o Nome ou CNPJ/CPF for idêntico ao de
um parceiro de negócios existente.
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Nome

Descrição

BUP:0013: Color field

Colore o campo Saldo da conta no formulário
Cadastro de parceiros de negócio se o limite de
crédito tiver sido ultrapassado.

GEN:0014: Size Of Query Manager Window

No Administrador de consultas há uma lista dropdown que você pode usar para definir a altura do
campo de texto do Administrador de consultas.

BUP:0015: Create activity on Batch Printing

Esta regra cria atividades para parceiros de negócios
quando os documentos são enviados ou impressos
por meio de impressão em lote. O documento
relevante será anexado à atividade em formato PDF.

Function Button
Nome

Descrição

FIN:0001: Update exchange rate

Obtém a taxa de câmbio atual do Yahoo! Currencies
Center (http://finance.yahoo.com/currency). Para
ativar esta função, clique com o botão direito do
mouse na coluna Moeda do formulário Definir taxa
para seleção (Módulos > Administração > Taxas de
câmbio e índices > Definir taxa para seleção).

BUP:0002: Open new Sales Quotation

Abre uma nova Cotação de vendas e preenche o
campo Cliente com o Código do formulário Cadastro
de parceiros de negócio.

BUP:0003: Open new Sales Order

Abre um novo Pedido de venda e preenche o campo
Cliente com o Código do formulário Cadastro de
parceiros de negócio.

BUP:0004: Open new Delivery

Abre uma nova Entrega e preenche o campo Cliente
com o Código do formulário Cadastro de parceiros de
negócio.

BUP:0005: Open new Invoice

Abre uma nova Nota fiscal de saída e preenche o
campo Cliente com o Código do formulário Cadastro
de parceiros de negócio.

BUP:0006: Open new Service Call

Abre um novo Chamado de serviço e preenche o
campo Cliente com o Código do formulário Cadastro
de parceiros de negócio.

BUP:0007: Open new email

Abre o programa de e-mail predefinido e abre um novo
e-mail. O endereço de e-mail é o endereço gravado
no Cadastro de parceiros de negócio e a linha de
assunto é preenchida com o Nome do cliente.

BUP:0008: Show on google maps

Abre o navegador predefinido e mostra o endereço no
Google Maps.

BUP:0009: Show route on google maps

Mostra a rota para o cliente no Google Maps, no
navegador predefinido. O código calcula a rota do
Endereço gravado nos Detalhes da empresa (Módulos
> Administração > Inicialização do sistema >
Detalhes da empresa) até o Endereço de cobrança
do parceiro de negócios atual.

BUP:0010: Copy address

Copia o Endereço de cobrança de um parceiro de
negócios para o endereço do Destinatário. Se um
endereço de Destinatário tiver sido selecionado, ele
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Nome

Descrição
será adicionado aos Endereços de cobrança. Esta
função está disponível no formulário Cadastro de
parceiros de negócio.

BUP:0011: Fill BP Address by Zip Code

No formulário Cadastro de parceiros de negócio, em
Endereços > CEP, os usuários podem inserir o CEP,
clicar com o botão direito e selecionar Preencher
endereço PN pelo CEP. O sistema abre uma nova
janela, na qual o usuário pode escolher a entrada
relevante. Em seguida, a regra preenche
automaticamente os campos Cidade, Estado e País.

BUP:0012: Copy BP Data to Clipboard

Esta regra copia os dados dos seguintes campos do
Cadastro de parceiros de negócio para a área de
transferência, para que você possa copiá-los para
outros documentos (por exemplo, arquivos do Word
ou do Excel):
Nome
ID do contato
Endereço de cobrança (Rua/caixa postal, Bairro,
Cidade, Estado, CEP, País)
Tel. 1
Fax
Web site
E-mail

New Menu
Nome

Descrição

GEN:0001: Help-->Open Remotesupport

Abre a página de Suporte da coresystems ag.
Recomendamos que você altere o link de modo que
seja aberto o site do parceiro SAP Business One.

Os exemplos de regras são fornecidos com o objetivo de facilitar a introdução ao coresuite customize.
Eles estão aqui para que os usuários os copiem e ajustem. Todos os exemplos de regras foram
testados com bancos de dados de demonstração do SAP. Porém, são fornecidos sem nenhuma
garantia.
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Se você abrir um exemplo de regra com um editor (consulte Editores), poderá definir configurações mais
avançadas. Os exemplos de regras consistem em uma introdução e um parágrafo contendo a definição dos
parâmetros:
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4.6.7

Tipo de objeto vinculado

Uma grande vantagem do SAP Business One é a opção de vincular dados independentes.
Por exemplo: a seta alaranjada que aparece ao lado do campo Despesas adicionais na Cotação de vendas
(Módulos > Vendas - C/R > Cotação de vendas) está vinculada às Despesas adicionais:
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Com o coresuite customize, você também pode criar setas alaranjadas para vincular a outro formulário. Para
tanto, é necessário o número de link interno SAP do documento relevante. A lista a seguir compila alguns dos
números de link mais importantes:
Exemplo
Sem objeto de destino

Valor
-1

Objeto definido pelo usuário

0

Objeto de conta do Razão

1

Objeto Parceiro de negócios

2

Objeto de item

4

Objeto de vendedor

53

Modelo de transação

55

Objeto Lançamento contábil

30

Objeto Fator de carregamento

62

Objeto Transação recorrente

34

Objeto Estrutura de produtos

66

Objeto Cheque de pagamento

57

Objeto Condições de pagamento

40

Objeto Depósito

25

Objeto Depósito pré-datado

76

Objeto Depósito

64

Objeto Importar arquivo

69

Objeto Sistema orçamentário

78

Objeto Autoridades de imposto sobre vendas

126

Objeto Códigos de imposto sobre vendas

128

Objeto Executar aplicação externa

86

Objetos Data de vencimento

71

Objeto Valores fixos do usuário

93

Objeto Período financeiro
Objeto Oportunidade de vendas

111
97

Objeto Nível de confirmação

120

Objeto Modelo de confirmação

121

Objeto Documento de confirmação

122

Objeto Esboço

112

Objeto Saída de mercadorias

60

Objeto Recebimento de mercadorias

59

Objeto Código do projeto

63

Objeto Contato

33

Objeto Pré-lançamento contábil

28

Objeto Centro de lucro

61

Objeto Pagamento de fornecedor

46

Objeto Recebimento

24
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Exemplo

Valor

Objeto Cotação

23

Objeto Pedido

17

Objeto Nota de entrega

15

Objeto Devolução de nota de entrega

16

Objeto Nota fiscal

13

Objeto Nota de crédito da fatura

14

Objeto Pedido de compra

22

Objeto Pedido de compra para entrada de mercadorias

20

Objeto Devolução

21

Objeto Nota fiscal de compra

18

Objeto Nota de crédito da nota fiscal de compra

19

Objeto Nota fiscal de correção

132

Objeto Transferência de estoque

67

Objeto Instruções de trabalho

68

Objeto Modelos de alerta

80

Objeto Preços especiais

85

Número de catálogo de cliente/fornecedor

73

Objeto Preços especiais

7

Objeto Números de série de itens

94

Objeto Números de lote de itens

106

Objeto Valores válidos do usuário

110

Objeto Categorias de exibição do usuário

114

Objeto Formato de endereço

113

Objeto Indicador

138

Objeto Desconto

133

Objeto Tipo de entrega
Objeto Grupo de IVA

49
5

Objeto Código de IVA

135

Objeto Transporte de mercadorias

139

Objeto Definição de despesas

125

Objeto Cartão de crédito

36

Objeto Código do Banco Central do parceiro de negócios

161

Objeto Conta bancária do parceiro de negócios

187

Objeto Código do desconto

3

Objeto Bloquear pagamento de fornecedores e clientes

159

Objeto Pessoa do agente

177

Objeto Código de período para a numeração de
documentos

184

Objeto Tabela de feriados

186

Objeto Empregado

171
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Exemplo

Valor

Objeto Texto predefinido para documentos de vendas e
marketing

215

Objeto Território (local geográfico, marca ou item)

200

Objeto Usuário do SAP Business One

12

Objeto Ordem de produção

202

Objeto Boleto

181

Objeto Transação de boleto

182

Objeto Padrão de endereço

131

Objeto Código de segmentação de contas

143

Objeto Formato de arquivo

183

Objeto Reavaliação do estoque

162

Objeto Lista de picking do estoque

156

Objeto Condição de advertência

196

Objeto Contrato de serviços

190

Objeto Modelo de contrato

170

Objeto Base instalada

176

Objeto Chamado de serviço

191

Objeto Solução de chamado de serviço

189

Objeto Grupos de itens

52

Objeto Tipo de pacote

206

Objeto Previsão de vendas

198

Objeto Forma de pagamento

147

Objeto Imposto retido na fonte

178
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4.6.8

Nível do painel

Ao modificar a aparência do SAP Business One, você se deparará com o termo "Nível do painel".
"Nível do painel" é um termo cunhado pela SAP. É representado por um número (por exemplo, 6) e trata-se de
uma propriedade em uma janela (por exemplo, Cadastro de parceiros de negócio).
Com o Nível do painel, é possível exibir campos em várias fichas.
Por esse motivo, cada item tem duas especificações: "Do nível do painel" e "No nível do painel" (leia-se, "até o
nível de painel"). Com esses valores, você pode definir em quais fichas um item deve aparecer.

Exemplo
O formulário Cadastro de parceiros de negócio tem um total de 8 fichas. Cada ficha corresponde a um Nível do
painel. Se você passar de uma ficha para a próxima, o Nível do painel também mudará e você verá apenas os
itens atribuídos àquele Nível do painel.
A ficha Geral, por exemplo, representa o Nível do painel 1. Todos os itens exibidos nessa ficha têm "Do nível
do painel = 1" e "No nível do painel = 1". Se você passar para outra ficha, por exemplo, a ficha Pessoas de
contato, o Nível do painel será 3 e o sistema exibirá todos os itens que contenham "3" em "Do nível do painel"
e "No nível do painel" ou no intervalo definido por esses dois valores.

As informações de cabeçalho e rodapé têm a propriedade "Do nível do painel = 0" e "No nível do painel = 0".
Essas informações sempre são exibidas, qualquer que seja o Nível do painel ativo.
Um item com "Do nível do painel = 1" e "No nível do painel = 4", portanto, aparece nas fichas Geral, Pessoas
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de contato e Propriedades.
Você pode determinar as propriedades de um item (entre as quais Do nível do painel e No nível do painel)
usando o Assistente que está disponível nos módulos ItemPlacement e New Item.
Encontra-se a seguir uma lista de Níveis de painel de algumas das janelas do SAP Business One:
Cadastro de parceiros de negócio
Ficha

Nível do
painel

Cabeçalho e rodapé

0

Geral

1

Pessoas de contato

3

Propriedades

4

Observações

5

Condições de pagamento

6

Endereços

7

Sistema de pagamento

8

Contabilidade

9

Cadastro de item
Ficha

Nível do
painel

Cabeçalho e rodapé

0

Dados de compras

1

Dados de vendas

2

Dados do estoque

3

Propriedades

4

Observações

5

Geral

6

Dados planejados

7

Documentos de vendas/compras
Ficha

Nível do
painel

Cabeçalho e rodapé

0

Conteúdo

1

Logística

6

Contabilidade

7
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4.6.9

Parâmetros de leitura

Para adicionar um parâmetro a uma consulta SQL ou a um comando do shell, é necessário usar uma sintaxe
específica.
A sintaxe para os parâmetros é a seguinte: [%TYPE;ITEMUID;COLUID;ROW;KEY]
Nome

Explicação

TYPE

Você pode escolher entre estas opções:
G = Geral
A = Alfanumérico
D = Data
N = Numérico
Se não tiver certeza quanto à opção a escolher, selecione "G" (funciona em 90% dos
casos).

ITEMUID

A descrição (UID) do item a ser lido.

COLUID

Se o item for uma matriz, você poderá indicar a coluna na qual o valor deve ser lido.

ROW

Se o item for uma matriz, você poderá indicar a linha na qual o valor deve ser lido. Se
você não indicar uma linha, o sistema selecionará a linha ativa no momento.

KEY

Se o item for uma lista drop-down, você poderá usar "K" para ler a chave. Uma lista
drop-down sempre consiste em uma chave e um valor. Na maioria dos casos, o valor é
exibido, mas a chave é que é gravada (por exemplo, você vê "Franco suíço" (valor), mas
no banco de dados isso é gravado como "CHF" (chave)).
Se você não indicar "K", o sistema lerá o valor.

O parâmetro deve ser marcado com colchetes:
Início:
Fim:

[%
]

Alguns exemplos
Descrição

Parâmetro

Para ler o código do parceiro de negócio em um documento de vendas

[%G;4]

Para ler a moeda (por exemplo, CHF) em um documento de vendas

[%G;63;;;K]

Para ler a coluna (quantidade) de uma linha (por exemplo, 1) em um documento
de vendas

[%G;38;11;1]

Para ler a coluna (quantidade) da linha atual em um documento de vendas

[%G;38;11]

Se você não obtiver o resultado desejado usando apenas parâmetros, pode utilizar código em vez de
parâmetros. Usando código, você tem mais possibilidades, mas há um impacto negativo sobre o desempenho.
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4.6.10

Janelas do SAP

As janelas do SAP Business One (também chamadas de formulários ou máscaras) têm, todas, altura e
largura específicas, definidas em pixels. O canto superior esquerdo é o ponto inicial (0/0) da janela.
Existem vários tipos de janela. Em algumas, o tamanho é estático. Em outras, o usuário pode aumentá-las ou
diminuí-las.
Todos os itens na janela são definidos por quatro valores em pixels:
Altura: a altura do item
Largura: a largura do item
Esquerda: a distância do lado esquerdo da janela
Topo: a distância do lado superior da janela
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4.6.11

Parâmetros de tradução

Todos os módulos de texto criados com o coresuite customize podem ser traduzidos por meio de lógica do
coresuite designer. Nos campos a seguir, é possível usar parâmetros de tradução:
Optimizer: Texto de aviso
Function Button: Nome
New Items: Descrição
New Menu: Nome do menu
A sintaxe para o parâmetro de tradução é a seguinte: [@T0000001]
T0000001 é o código da tabela de textos.
Para abrir a tabela com todos os módulos de texto, vá para Ferramentas > Formulários predefinidos >
SWA_LD_TEXT - Texto.
Nesse local, você pode traduzir o texto original para diversos idiomas. Para tanto, faça o seguinte:
1. Abra a tabela de texto (Ferramentas > Formulários predefinidos > SWA_LD_TEXT - Texto).
2. Na janela Texto, clique com o botão direito na entrada que deseja traduzir e selecione Traduzir.
3. A janela Traduções é exibida.

Para mais informações sobre a janela Traduções, consulte a documentação oficial do SAP Business One.
4. Adicione o idioma relevante na coluna Idioma.
5. Insira a tradução relevante na coluna Traduções.
6. Clique em Atualizar.
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4.6.12

Exemplo prático 1 - Validação

Cenário
Você quer configurar o formulário Cadastro de parceiros de negócio de maneira que seja possível adicionar um
novo parceiro de negócios somente se as seguintes condições forem atendidas:
a) Um número de telefone foi inserido para o parceiro de negócios.
b) Um endereço de e-mail válido foi inserido para o parceiro de negócios.
Se essas condições não forem atendidas, não será possível adicionar o parceiro de negócios.
Procedimento
Crie as regras relevantes no módulo Optimizer.
a) Definir campo obrigatório
Abra o módulo Optimizer (Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite customize > Optimizer) e insira os
seguintes dados:
Nome da regra

Insira um nome exclusivo para que seja fácil categorizar e distinguir as
regras.

Tipo

REGEX

Ação

Validar

Texto de aviso

Insira um número de telefone

Statusbarmessage

Sim (marcado)

Base do tipo de formulário

134

Base de IDs de usuário do item
(leia-se, "ID único do item Elemento principal")

43

Tipo de formulário

134

ID usuário do item (leia-se "ID
único do item")

1

Tipo de evento

ItemPressed

Antes do evento

Sim (marcado)

Modo do formulário

MODIFY

Expressão

^.+$ (corresponde ao modelo Campo TextEdit obrigatório)

Você pode deixar todos os outros campos vazios. Eles não são relevantes ou serão preenchidos
automaticamente.
b) Definir o formato de e-mail válido
Abra o módulo Optimizer (Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite customize > Optimizer) e insira os
seguintes dados:
Nome da regra

Insira um nome exclusivo para que seja fácil categorizar e distinguir as
regras.

Tipo

REGEX

Ação

Validar

Texto de aviso

Insira um endereço de e-mail válido

Statusbarmessage

Sim (marcado)

Base do tipo de formulário

134

Base de IDs de usuário do item

60
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(leia-se, "ID único do item Elemento principal")
FormType

134

ID usuário do item (leia-se "ID
único do item")

1

Tipo de evento

ItemPressed

Antes do evento

Sim (marcado)

Modo do formulário

MODIFY

Expressão

^\w+([-+.']\w+)*@\w+([-.]\w+)*\.\w+([-.]\w+)*$ (corresponde ao modelo Email)
Você pode deixar todos os outros campos vazios. Eles não são relevantes ou serão preenchidos
automaticamente.
Se o usuário não inserir um endereço de e-mail válido (por exemplo, john.masongmail.com em vez de john.
mason@gmail.com), a barra de status exibirá um aviso:

Uma mensagem semelhante apareceria se o usuário tentasse adicionar um parceiro de negócios sem inserir
um número de telefone.
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4.6.13

Exemplo prático 2 - Exibir todos os preços

Cenário
Para cada item, você definiu vários preços. Em vez de verificar cada um desses preços (selecionando o preço
relevante na lista drop-down no formulário Cadastro de item, em Lista de preços), você quer acessar uma
síntese do formulário Cadastro de item.
Objetivo
No formulário Cadastro de item, você quer adicionar um botão Function (Função) que dê acesso a todos os
preços do item relevante.
Procedimento
Para adicionar o botão Function, faça o seguinte:
1. Vá para Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite customize > Function Button. A janela coresuite
customize: Function Buttons é exibida.
2. Selecione Adicionar linha e insira os seguintes dados:
Ativo

Marque o campo de seleção.

Descrição

Mostrar todos os preços do item atual

Tipo

CSCODE

Name

Mostrar todos os preços

Tipo de formulário 150
Tipo de formulário
1. Como você quer que o Function button apareça no formulário Cadastro de item,
insira o ID desse formulário na janela coresuite customize: Function Buttons, em
Tipo de formulário.
2. Para descobrir o ID, ative a Informação do sistema (Visão > Informação do sistema
).
3. Em seguida, abra o formulário Cadastro de item (Módulos > Estoque > Cadastro
de item).
4. Mova o mouse sobre o formulário Cadastro de item. A barra de status agora
mostra que esse item tem "Form=150", isto é, o ID do Cadastro de item é "150".
Sem botão

Não marque este campo de seleção.

Expressão

Insira o Código para exemplo prático 2:
1. Copie o Código para exemplo prático 2.
2. Clique na seta alaranjada na coluna Expressão.
3. A janela coresuite customize editor é aberta.
4. Cole o código que você copiou na etapa 1.
5. Clique em Gravar e, depois, em Analisar sintaticamente.
6. Feche a janela coresuite customize editor.

Você pode deixar todos os outros campos vazios. Eles não são relevantes ou serão preenchidos
automaticamente.
3.
4.
5.
6.

Retorne à janela coresuite customize: Function Buttons e clique em Atualizar.
Abra novamente o formulário Cadastro de item.
Carregue um registro de dados e selecione Functions > Mostrar todos os preços.
A janela Preços dos itens se abre. Ela agora mostra todos os preços do item relevante:
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4.6.13.1 Código para exemplo prático 2
try
{
// parâmetros
int formWidth = 600;
// largura da janela
int formHeight = 400;
// altura da janela
int left = 10;
// distância até a borda
esquerda
string formTitle = "Preços dos itens";
// título da nova janela
string formType = "COR_CUS_SII"; // tipo de formulário da nova janela
// ler informações da janela atual
string itemCode = TextEdit.GetFromUID(pVal.Form, "5").Value;
string itemName = TextEdit.GetFromUID(pVal.Form, "7").Value;
// criar itens para a nova janela
Label label = Label.CreateNew("COR_LA1");
label.Value = itemCode + " - " + itemName;
label.Left = left; label.Top = 10; label.Width = 300; label.Height = 10;
Grid grid = Grid.CreateNew("GR1");
grid.SetPosition(label);
grid.Top += label.Height + 5;
grid.Height = formHeight - 80;
grid.Width = formWidth - 25;
Button buttonCancel = Button.CreateNew("2");
buttonCancel.Left = left; buttonCancel.Top = formHeight-60; buttonCancel.Width = 85;
buttonCancel.Height = 20;
// criar nova janela
Form form = Form.CreateNewForm(formType, "COR_CUS_SII" + SwissAddonFramework.Utils.
UniqueStringGenerator.Next());
form.Height = formHeight;
form.Width = formWidth;
form.Top = pVal.Form.Top;
form.Left = pVal.Form.Left;
form.Value = formTitle;
// adicionar itens à janela
form.AddItem(label);
form.AddItem(grid);
form.AddItem(buttonCancel);
// carregar janela na tela
form.Load();
// preencher a tabela com dados
string query = @"
SELECT
ITM1.PriceList,
OPLN.ListName,
ITM1.Price,
ITM1.Currency,
ITM1.Factor
FROM ITM1
INNER JOIN OPLN ON OPLN.ListNum=ITM1.PriceList
WHERE ITM1.ItemCode='" + itemCode + @"'
ORDER BY ITM1.PriceList";
grid.ExecuteQuery(query);
// definir todas as colunas como não editáveis
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foreach(GridColumn gc in grid.Columns.Values)
{
gc.Editable = false;
}
// reagir se o usuário clicar duas vezes no cabeçalho da linha
grid.Columns["RowsHeader"].AddHandler_DoubleClick( ModeComponent.FormModes.ALL,
delegate(SwissAddonFramework.UI.EventHandling.ItemEvents.DoubleClick ev)
{
try
{
// obter o nome da lista de preços atual
string priceListName = grid.GetValue("ListName", ev.Row);
// abrir lista de preços
MenuItem.GetFromUID("3076").Activate();
Form currentForm = Form.GetFormFromUID(SwissAddonFramework.
B1Connector.GetB1Connector().Application.Forms.ActiveForm.UniqueID);
Matrix m = Matrix.GetFromUID(currentForm, "3");
for(int i = 0; i < m.Rows.Count;i++)
{
string currentPriceList = m.GetValue("1", i);
if(currentPriceList == priceListName)
{
m.Columns[0].Cells[i].Click(MatrixColumn.
ClickTypes.Double, MatrixColumn.Modifier.None);
return;
}
}
}
catch (System.Exception ex)
{
SwissAddonFramework.Messaging.StatusBar.WriteError("Erro na
regra do customize para exibir a lista de preços: " + ex.Message);
}
});
}
catch (System.Exception exe)
{
SwissAddonFramework.Messaging.StatusBar.WriteError("Erro na regra do customize para
exibir os preços dos itens: " + exe.Message);
}
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4.6.14

Exemplo prático 3 - Manipulador de UDTs

O caso de uso a seguir ilustra como o Manipulador de UDTs pode ser usado em um cenário de negócios.
Cenário
No pedido de venda, você quer poder adicionar mais informações aos itens, por exemplo, cor e tamanho dos
itens.
Etapa 1: definir a UDT
1. Tabelas definidas pelo usuário - configuração
Vá para Ferramentas > Ferramentas de configuração > Tabelas definidas pelo usuário - configuração.
Crie uma nova linha com os seguintes dados:
Nome da tabela

LINEPROPERTIES

Descrição

Propriedades de linhas adicionais

Tipo de objeto

Sem objeto

Arquivável

Deixe vazio

Clique em Atualizar para gravar suas alterações e fechar a janela.
2. Campos definidos pelo usuário - administração
Vá para Ferramentas > Ferramentas de configuração > Campos definidos pelo usuário - administração. Uma
nova janela é aberta. Vá para Propriedades de linhas adicionais e adicione os campos a seguir, selecionando
Adicionar:
Title

Property

AltCardCode

Print

DocEntry

Value

LineNum

Descrição

Property

PN
fornecedor
alternativo

Impressão

Entrada de
documento

Valor

Número de
linha

Tipo

Alfanumérico

Alfanumérico Alfanumérico

Numérico

Alfanumérico Numérico

Tamanho

10

30

1
(isto cria um
campo de
seleção)

10

250

10

Estrutura

Normal

Normal

Normal

N/A

Normal

N/A

Definir
valores
válidos
para o
campo

Marcado

N/A

Marcado

N/A

N/A

N/A

Valor

Estrut.

Valor

Estrut.

C

Cor

Y

Sim

S

Tamanho

N

Não
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Etapa 2: configurar o manipulador de UDTs
1. Manipulador de UDTs
Abra o Manipulador de UDTs (Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite customize > UDT Handler) e
insira os seguintes dados:
User defined Table

Selecione LINEPROPERTIES - Propriedades de linhas adicionais na lista dropdown.

Form Title

Propriedades de linha do documento [%DocNum] Linha [%LineNum]
Quando você clicar com o botão direito nesse campo, poderá acessar Insert
Parameter (Inserir parâmetro) e selecionar o parâmetro relevante. Assim, o sistema
o inserirá automaticamente no formato correto.

2. UDT Handler - ficha General
General
Key | ItemId | MatrixId Isto será preenchido automaticamente.
...

Clique na seta e selecione as seguintes entradas na lista de opções (ChooseFrom
List):
DocNum (no Pedido de venda)
LineNum (no Pedido de venda)

Filter (Where Clause)

U_LineNum = [%LineNum] AND U_DocEntry = '[%DocKey]'
Quando você clicar com o botão direito nesse campo, poderá acessar Insert
Parameter (Inserir parâmetro) e selecionar o parâmetro relevante. Assim, o sistema
o gravará automaticamente no formato correto em sua cláusula.

Form Type

139

Nome do menu

Propriedades de linha

Menu UID
Parent

Inativo

Resulting Form Type

COR_LineProp

Supported
Functionality

Update

Marcado

Add Row

Marcado

Delete Row

Marcado

3. Parâmetros
A seguir, selecione Functions > Abrir parâmetros. Com isso, a janela Parâmetro é aberta (consulte o capítulo
Abrir parâmetros no manual do coresuite designer para mais informações sobre esta máscara). Insira o
seguinte parâmetro:
Código

Código do parâmetro. Não insira nada; este código é atribuído automaticamente
quando o parâmetro é gravado.

Chave (em consultas) Número de linha
Tipo de parâmetro

Numérico

ID do item

0

ID da matriz

38

Usar número de linha deixe vazio
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Em seguida, vincule este parâmetro ao pedido de venda.
4. Manipulador de UDTs - ficha Campos
Campos
Campo

Vis.

Edit.

Título

Pos.

U_Property

X

X

Propriedade

10

U_AltCardC X
ode

X

PN fornecedor
alternativo

40

U_Print

X

Impressão

30

ComboBox

Entrada de
documento

0

ComboBox

Valor

20

ComboBox

Número de linha

0

ComboBox

X

U_DocEntry
U_Value

X

X

U_LineNum

Tabela
vinculada

Valor

Descrição

Tipo
ComboBox

OCRD

CardCod
e

CardName

ChooseFro
mList

Grave suas alterações.
Depois, retorne a um pedido de venda, clique com o botão direito em um item e selecione Propriedades de
linha. Isso fará com que a UDT seja aberta, onde você poderá selecionar facilmente os dados necessários.
Perceba que o nome do parceiro de negócios, por exemplo, será preenchido automaticamente.
O formulário se assemelhará a:

Exemplos de outros casos de uso:
Atribuição de passatempo da pessoa de contato
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Definição de estruturas de armazenamento em parceiros de negócios
Atributos dinâmicos em equipamentos
Definição de garantias temporárias de itens
Criação de listas de preços específicas de clientes
Administração de limites de crédito de contas
etc.
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4.6.15

Exemplo prático 4 - Easy Functions

Exemplo de regra: validar preço em linhas de pedidos de compra
Caso de uso: quando o usuário criar ou atualizar um pedido de venda, queremos validar o preço. Se o preço for
inferior a 10, queremos informar ao usuário que o preço está muito baixo e cancelar a ação do SAP (não
permitir que o usuário deixe o campo sem antes inserir um preço mais alto). Caso contrário, exibir uma
mensagem na barra de status informando que o preço é aceitável.
A maneira mais rápida de executar a tarefa é clicar com o botão direito no campo do preço e selecionar
Validar. Como alternativa, você poderia criar uma regra do Optimizer do tipo "EASYFUNCTION".

Isso abre a janela Easy Functions:
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Observe os campos Item e Evento. Eles só ficam visíveis quando se cria uma regra de validação. Deixe
Evento com o valor predefinido, Validate (Validar).
Digite um Nome e a Descrição da regra.
A seguir, selecione um modelo na lista drop-down Modelo (SELECT...CASE) e clique em Inserir. Modifique a
consulta desta forma:
SELECT CASE WHEN $[$38.14.Number] < 10 THEN '@@Condition1' ELSE '@@Condition2' END

"$[$38.14.Number]" se compõe das seguintes partes:
Item 38 é a matriz
14 é a coluna Preço
Number é usado para obter apenas o valor numérico, sem o código da moeda.
@@Condition1 será a condição a executar quando o preço for inferior a 10. Caso contrário, a condição
@@Condition2 será executada.
Agora, o formulário se assemelha a:
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Alterne para a ficha Parâmetros e funções. Clique em Obter parâmetros da consulta. Com isso, duas novas
condições são inseridas na tabela, conforme definidas na consulta (@@Condition1 e @@Condition2), sem os
caracteres @@ à esquerda.
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Para ambas as condições, defina Regra como <command>. Formulário ativo pode ser mantido com o valor
predefinido (marcado). Isso não faz diferença já que o Formulário ativo é o mesmo formulário que acionou o
evento de validação. Logo, deixá-lo desmarcado teria o mesmo efeito.
Condition1: Marque StopB1Action. Como queremos cancelar a ação do SAP se o preço for < 10, isto forçará o
usuário a inserir um preço > 10 ou ele não conseguirá sair do campo.
Condition2: Deixe StopB1Action desmarcado, já que será executado apenas se o preço for >= 10.
Clique na seta ao lado de Condition1 para editar os comandos da condição.
Na caixa de combinação Selecionar comando, selecione StatusBarError e adicione uma mensagem de erro
adequada:
StatusBarError("Preço baixo demais!")
Clique na seta ao lado de Condition2 para editar os comandos da condição.
Na caixa de combinação Selecionar comando, selecione StatusBarSuccess e adicione uma mensagem:
StatusBarSuccess("O preço está bom.")
Clique em Atualizar para gravar a regra.
Vá para Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite customize > Optimizer.
Uma nova regra do Optimizer, do tipo "EASYFUNCTION", foi criada para acionar nossa regra de validação.

Se você clicar duas vezes na linha no Optimizer ou clicar na seta Editar, a regra de validação será aberta.
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Teste da regra
Agora, precisamos testar a regra. Abra o formulário Pedido de venda em modo Add (Adicionar). Selecione um
cliente e adicione um novo item. Defina o preço unitário com um valor inferior a 10:

Quando você tenta sair do campo com a tecla tab, uma mensagem de erro aparece na barra de status:

Note que você não consegue sair do campo de preço. Ele continua ativo. Isso ocorre porque marcamos
StopB1Action na condição.
Agora, mude o preço para um valor >= 10 e pressione tab para sair do campo:

Agora, o campo ativo é o campo seguinte na matriz e uma nova mensagem aparece na barra de status:
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4.6.16

Exemplo prático 5 - Easy Row Function

Exemplo de regra: exibir informações sobre itens em um pedido de venda
Caso de uso: quando o usuário criar ou atualizar um pedido de venda, queremos exibir informações sobre
itens se a quantidade na linha for inferior a 10.
Etapa 1: Criar uma regra de Optimizer
Crie uma regra de Optimizer com os seguintes dados:
Nome da regra

Insira um nome para a regra. No exemplo, usamos "ExampleRule".

Tipo

ROWFUNCTION

Tipo de formulário 139 (Pedido de venda)
ID usuário do item
(leia-se "ID único
do item")

1 (o botão OK)

Tipo de evento

Item Pressed

Antes do evento

ativado

Modo do
formulário

ALL

Grave a regra.
Etapa 2: Criar uma Easy Row Function
Clique duas vezes no cabeçalho da linha da regra que você acabou de criar no Optimizer. O formulário Easy
Row Functions é exibido.
Insira os seguintes dados:
Nome da regra

Insira um nome para a regra. No exemplo, usamos "ExampleRule".

Descrição

Insira uma descrição para a regra. Nós inserimos "Isto é um exemplo".

Exclude last row
(Excluir última
linha)

ativado

Ignore sub totals
and text lines
(Ignorar linhas de
subtotais e texto)

ativado

ID da matriz

38

Direção de análise De cima para baixo
Ficha Condições
Insira a seguinte Instrução SQL:

SELECT CASE WHEN $[$38.11.Number] > 10 THEN '@@Condition1' END
Ficha Funções
Clique em Obter parâmetros das condições.
Uma nova linha será adicionada e a coluna Condição será preenchida com "Condition1". Complete os dados
como segue:
Regra

<não faça nada>

Nome do
parâmetro

Quantity

Valor do
parâmetro

$[$38.11.Number]
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Clique com o botão direito na tabela e selecione Adicionar linha. Insira os seguintes dados:
Condição

Condition1

Regra

<não faça nada>

Nome do
parâmetro

ItemCode

Valor do
parâmetro

$[$38.1.0]

Ficha Ações
Clique com o botão direito na tabela e selecione Adicionar linha. Clique na seta amarela à esquerda da coluna
Consulta para abrir o SQL Editor.
Insira a seguinte consulta: SELECT 'TRUE'. Clique em Gravar e feche a janela.
Na coluna Regra, selecione "<command>" na lista drop-down.
Clique na seta amarela à esquerda da regra para abrir o editor de código. Insira o seguinte comando:

ShowMessage("Número de linhas com a quantidade > 10: $[Count.Quantity].
Quantidade total dessas linhas: $[Sum.Quantity]. Códigos dos itens:
$[Concatenate.ItemCode].")
Clique em Gravar e feche a janela.
Clique em Adicionar na janela Easy Row Functions.
No Optimizer, clique em Atualizar.
Etapa 3: Testar a regra
Crie um novo pedido de venda ou abra um pedido existente que tenha mais de uma linha. Certifique-se de que
pelo menos uma linha tenha uma quantidade > 10 e pelo menos uma linha tenha uma quantidade <= 10.
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Clique em Adicionar/Atualizar/OK.
Uma caixa de mensagem é exibida:
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5

CORESUITE ENTERPRISE SEARCH

Quanto tempo você passa pesquisando documentos do SAP Business One todos os dias? Não seria ótimo
ter uma ferramenta que permite pesquisar parceiros de negócios, documentos de marketing, cadastros e
muito mais? Com o coresuite enterprise search, isso finalmente é possível!

CORESUITE ENTERPRISE SEARCH

267

5.1

Acesso rápido

O coresuite enterprise search é uma ferramenta de pesquisa que pode ser usada após a instalação do
coresuite country package. Nenhuma configuração adicional é necessária. Há duas maneiras de iniciar o
coresuite enterprise search:
Widget

Add-on

Vá para Meu cock pit > Galeria de widgets > coresuite Vá para Módulos > Administração > Add-Ons >
widgets > enterprise search.
coresuite enterprise search.
Clique em enterprise search e arraste o elemento O sistema exibe a janela coresuite enterprise search.
para o cockpit. A janela enterprise search agora
aparece no cockpit.
A janela se abrirá automaticamente na próxima vez A janela se abrirá automaticamente na próxima vez
em que você iniciar o coresuite.
em que você iniciar o coresuite.

O coresuite enterprise search oferece três opções de pesquisa diferentes. Elas ficam visíveis na área superior
esquerda da janela do coresuite enterprise search:
Pesquisa de objeto
Com esta opção, é possível pesquisar contatos, itens, pedidos de venda e muito mais.
Todos os meus próprios documentos em aberto
Aqui você pode exibir todos os documentos em aberto que estão em seu nome.
Objetos modificados recentes
Esta visualização mostra todos os objetos que foram modificados nos últimos 10 dias.
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5.2

Requisitos de sistema

Requisitos de hardware e software do SAP Business One
Os requisitos de hardware e software do SAP Business One encontram-se em www.sap.com ou no SAP
Partner Portal (necessário login de superusuário SAP).
Requisitos de hardware e software do coresuite
Para usar o coresuite enterprise search, é necessário que o sistema atenda aos requisitos do coresuite. Os
requisitos de sistema mais recentes encontram-se publicados na seção de downloads de nosso site: http://
www.coresystems.ch/downloads. Se quiser usar a versão widget do enterprise search, certifique-se de que
seu sistema esteja executando SAP Business One 8.8 PL12 (ou superior).
Ativação do cockpit
Além disso, é necessário ativar o cockpit.
Se você for um superusuário, vá para Módulos > Administração > Inicialização do sistema > Configurações
gerais > Cock pit e marque o campo de seleção Ativar cock pit no nível da empresa. Em seguida, vá para
Ferramentas > Cock pit > Ativar meu cock pit.
Se não for um superusuário, você poderá ativar o cockpit acessando Ferramentas > Cock pit e selecionando
Ativar meu cock pit. Caso isto esteja desabilitado (em cinza), entre em contato com o superusuário (que pode
ser seu gerente ou o administrador do sistema).
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5.3

Opção 1 - Pesquisa de objetos

Opções
(Mostrar funções de objeto)
Selecione Funções de objeto para ter mais opções.
Para pedidos de venda, por exemplo, você pode escolher entre as seguintes opções: Documento em aberto,
Parceiro de negócios em aberto e Adicionar uma atividade vinculada.
Para exibir essas funções, selecione um documento e clique em Mostrar funções de objeto.
Essas funções também podem ser acessadas com um clique do botão direito sobre o pedido de venda.
(Configurações de pesquisa)
Se selecionar Configurações de pesquisa, você poderá escolher entre as seguintes opções:
Pesquisar apenas em meus documentos
Incluir linhas de documentos
Incluir documentos concluídos
Incluir documentos cancelados
Categorias incluídas [neste parâmetro, é possível selecionar em uma lista as categorias que devem ser
incluídas]
Campos pesquisáveis [esta opção está disponível apenas para superusuários]
As Configurações de pesquisa são descritas com mais detalhes na próxima seção.
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5.3.1

Configurações de pesquisa

Cada usuário pode selecionar parâmetros diferentes para refinar o resultado da pesquisa. É possível selecionar
vários parâmetros ao mesmo tempo.
Os seguintes parâmetros estão disponíveis:
Pesquisar apenas em meus documentos
Incluir linhas de documentos
Incluir documentos concluídos
Incluir documentos cancelados
Categorias incluídas [neste parâmetro, é possível selecionar em uma lista as categorias que devem ser
incluídas]
Campos pesquisáveis [esta opção está disponível apenas para superusuários]
Esta seção examina esses parâmetros com mais detalhes.

5.3.1.1

Pesquisar apenas em meus documentos

Ative este parâmetro se desejar pesquisar apenas documentos atribuídos a você.
Com este parâmetro, é possível restringir a pesquisa consideravelmente.
Exemplo:
O usuário "Peter Knecht" ativa o parâmetro Pesquisar apenas em meus documentos e executa uma pesquisa
com caractere curinga. O sistema retorna apenas o documento que está atribuído a ele.
Se ele repetisse essa pesquisa com o parâmetro Pesquisar apenas em meus documentos desativado, o
sistema retornaria um número muito maior de correspondências.
As categorias afetadas pelo parâmetro Pesquisar apenas em meus documentossão: todos os
documentos de marketing, esboços, chamados de serviço e oportunidades de vendas.
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5.3.1.2

Incluir linhas de documentos

Ative este parâmetro se quiser pesquisar linhas de documentos.
Exemplo:
O usuário ativa o parâmetro Incluir linhas de documentos e insere o número de item "I00008" no campo de
pesquisa. O sistema, então, exibe todos os documentos que contêm o número de item no corpo.

5.3.1.3

Incluir documentos concluídos

Ative este parâmetro se quiser incluir documentos de marketing concluídos, assinaturas do coresuite time e
projetos do coresuite time na pesquisa. Se este parâmetro estiver ativo, a pesquisa incluirá documentos em
aberto e concluídos.
Nos resultados da pesquisa, os documentos de marketing concluídos, as assinaturas do coresuite time e os
projetos do coresuite time aparecem em fonte cinza.

5.3.1.4

Incluir documentos cancelados

Ative este parâmetro se quiser incluir na pesquisa documentos de marketing cancelados.
Nos resultados da pesquisa, os documentos de marketing cancelados aparecem em fonte cinza e riscados
com um traço.
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5.3.1.5

Categorias incluídas

Aqui, você tem a opção de definir as categorias que devem ser incluídas na pesquisa.
Você pode escolher entre estas categorias:
Parceiros de negócios
Contatos
Empregado
Itens
Atividades
Oportunidades
Cotações de vendas
Pedidos de vendas
Entregas
Devoluções de clientes
Adiantamentos de clientes
Solicitações de adiantamento de cliente
Notas fiscais de saída
Notas fiscais de entrega futura
Devoluções de notas fiscais de saída
Pedidos de compra
Pedidos de compra para recebimento de mercadorias
Devoluções de mercadorias
Adiantamentos de fornecedores
Notas fiscais de entrada
Notas fiscais de recebimento futuro
Devolução de nota fiscal de entrada
Esboços
Chamados de serviço
Contratos de serviço
Ordens de produção
Cartão de equipamento do cliente
Ofertas de compra
Projetos de tempo*
Assinaturas*
ID da ordem de trabalho**
* Estas categorias estarão disponíveis somente se o coresuite time estiver habilitado.
** Esta categoria estará disponível somente se o add-on externo do be.as estiver instalado.
Selecionar categorias demais pode afetar o desempenho. Por isso, recomendamos selecionar apenas
as categorias realmente necessárias.
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5.3.1.6

Campos pesquisáveis

Esta opção está disponível somente para superusuários.
Como superusuário, você pode usar os Campos pesquisáveis para definir os campos que devem ser incluídos
na pesquisa. Essas configurações serão aplicadas a todos os usuários. Você pode escolher entre os campos
padrão mais relevantes do Business One. Além disso, inclua campos definidos pelo usuário em cada uma das
categorias.
Se, por exemplo, você tiver definido o campo definido pelo usuário "Status do objeto" no cadastro do parceiro
de negócios, você poderá ir para Campos pesquisáveis > Parceiros de negócios > Campos def. usuário e
selecionar Status do objeto. Assim, esse campo definido pelo usuário será incluído na pesquisa.
No caso dos superusuários, essas alterações entram em vigor imediatamente. Os demais usuários precisam
reiniciar o SAP Business One para que as alterações tenham efeito.
Selecionar categorias demais pode afetar o desempenho. Por isso, recomendamos selecionar apenas
as categorias realmente necessárias.
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5.3.1.6.1 Campos pesquisáveis predefinidos
Os seguintes campos estão habilitados por padrão:
Categoria

Nome do campo

Parceiros de negócios

Nome PN
Código PN
Cidade
Rua
CEP

Contatos

Código PN
Nome PN
E-mail
Nome da pessoa de contato

Empregado

Nome
Sobrenome

Itens

Descrição do item
Nº item
Código do fornecedor preferencial
Nome do fornecedor preferencial

Atividades

Nº atividade
Código PN
Nome PN
Observações

Oportunidades

Código PN
Nome PN
Nome da oportunidade
Número da oportunidade
Observações

Documentos de marketing

Código PN
Código do contato PN
Nome do contato PN
Nome PN
Número do documento
Nº item
Descrição do item/serviço

Esboços

Código PN
Código do contato PN
Nome do contato PN
Nome PN
Número do documento
Nº item
Descrição do item/serviço
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Chamados de serviço

Código PN
Código do contato PN
Nome do contato PN
Nome PN
Nº chamado de serviço
Assunto

Contratos de serviço

Código PN
Nome PN
Código da pessoa de contato
Nome da pessoa de contato
Nº contrato
Descrição

Ordens de produção

Código PN
Descrição do item
Nº item
Nº produto
Nº ordem de produção

Cartão de equipamento do cliente

Nome do cliente
Nº cliente
Nº de série interno
Código do item
Nº de série do fabricante

Projetos de tempo*

Código do projeto de tempo

Assinaturas *

Nome PN
Código da assinatura

Ordens de trabalho **

ID da ordem de trabalho
Projeto
Entrada doc.
Nº cliente
Nome do cliente

Código do item
* disponível apenas se o coresuite time estiver instalado.
** disponível apenas se o add-on do be.as estiver instalado. É necessário ter o add-on do be-as 2009 SP01
Build 19 ou superior.

CORESUITE ENTERPRISE SEARCH

276

5.3.2

Tipos de pesquisa

Na Pesquisa de objetos, estão disponíveis dois tipos de pesquisa: a pesquisa indexada e a pesquisa de texto
livre.
A pesquisa indexada, normalmente, é mais rápida do que a pesquisa de texto livre. Portanto,
recomendamos usar a pesquisa indexada sempre que possível.

5.3.2.1

Pesquisa indexada

Assim que você começa a digitar um termo na área de pesquisa, o sistema imediatamente começa a
pesquisar correspondências e as exibe em uma lista drop-down. Isso quer dizer que você não precisa terminar
de escrever; basta escolher a entrada correspondente na lista drop-down. A lista drop-down exibe quatro tipos
de resultados:

Parceiros de negócios
Se você selecionar um parceiro de negócios na lista drop-down, o mecanismo de pesquisa recuperará:
- todos os documentos relacionados ao parceiro de negócios selecionado
- os contatos desse parceiro de negócios.
Contatos do parceiro de negócios
Se você selecionar um contato do parceiro de negócios na lista, o mecanismo de pesquisa recuperará:
- o parceiro de negócios ao qual pertence o contato
- todos os documentos nos quais esse contato aparece.
Empregados
Se você selecionar um empregado na lista drop-down, o mecanismo de pesquisa recuperará:
- todos os documentos atribuídos ao empregado selecionado
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- o empregado.
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Itens
Se você selecionar um item na lista drop-down, o mecanismo de pesquisa recuperará:
- o formulário de cadastro do próprio item
- todos os documentos em cujo corpo o item aparece.
Os resultados da pesquisa são exibidos em uma estrutura de árvore. Após cada categoria, o sistema exibe o
número de resultados da pesquisa.
Todos os documentos em aberto que ultrapassaram a data de vencimento aparecem em vermelho.
Documentos concluídos aparecem em cinza.

Clique duas vezes em uma entrada para abrir a janela relevante.
Clique com o botão direito sobre uma entrada para escolher funções adicionais. Por exemplo, clicando com o
botão direito sobre um parceiro de negócios é possível criar uma atividade, uma cotação de vendas, uma
entrega, uma nota fiscal de saída, etc.
Quando um novo parceiro de negócios, contato, empregado ou item é adicionado ao cadastro, a nova
entrada leva cerca de 10 segundos para aparecer na lista drop-down.
A pesquisa indexada mostra apenas os objetos que o superusuário definiu em
(Configurações de
pesquisa) > Campos pesquisáveis. Para mais informações a esse respeito, consulte o capítulo
Categorias incluídas.
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5.3.2.2

Pesquisa de texto livre

Quando você usa a pesquisa de texto livre, o sistema procura o termo de pesquisa em todas as categorias
selecionadas em

(Configurações de pesquisa). O sistema também procura o termo de pesquisa em todos

os campos que o superusuário tenha definido em

(Configurações de pesquisa > Campos pesquisáveis).

Insira o termo de pesquisa completo e selecione Pesquisar para iniciar a pesquisa de texto livre.

Tenha em mente que, se você selecionar um termo que aparece na lista drop-down, será usada a
pesquisa indexada e não a pesquisa de texto livre.
As entradas de menu Projetos e Assinaturas estarão disponíveis somente se o coresuite time estiver
instalado.
A entrada de menu Ordens de trabalho estará disponível somente se o add-on do be.as estiver
instalado.
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Pesquisa de texto livre avançada
Com o uso de operadores booleanos, a pesquisa simples se transforma em pesquisa avançada. É possível
usar operadores booleanos para pesquisar vários termos ao mesmo tempo. Insira os termos de pesquisa e os
operadores booleanos no campo de pesquisa e clique em Pesquisar. Como de costume, o sistema exibe os
resultados da pesquisa em uma estrutura de árvore e mostra o número de resultados entre parênteses, após
cada categoria.
Exemplo: Você deseja pesquisar todos os documentos com o código "I00012" relacionados ao parceiro de
negócios "CTI Computers". Portanto, no campo de pesquisa, você insere "CTI Computer AND I00012" e clica
em Pesquisar.
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5.4

Opção 2 - Todos os meus próprios documentos em aberto

Todos os meus próprios documentos em aberto traz uma síntese dos documentos atualmente atribuídos a
você. Os resultados da pesquisa são exibidos em uma estrutura de árvore. Após cada categoria, o sistema
exibe o número de resultados da pesquisa entre parênteses.
Clique duas vezes em uma entrada para exibir o formulário relevante.
Clique com o botão direito sobre a entrada para exibir o menu de contexto.

Opções
(Mostrar funções de objeto)
Selecione Funções de objeto para ter mais opções.
Para pedidos de venda, por exemplo, você pode escolher entre as seguintes opções: Documento em aberto,
Parceiro de negócios em aberto e Adicionar uma atividade vinculada.
Para exibir essas funções, selecione um pedido de venda e clique em Mostrar funções de objeto. Essas
funções também podem ser acessadas com um clique do botão direito sobre o pedido de venda.
(Atualizar)
Selecione Atualizar para atualizar os resultados da pesquisa. Esta função será útil se você tiver adicionado
entradas ao banco de dados ou modificado entradas existentes após abrir Todos os meus próprios
documentos em aberto.
Para que esta função opere corretamente, certifique-se de ter atribuído um código de usuário no
formulário de cadastro do empregado. Para tanto, vá para Módulos > Dados cadastrais do empregado
e selecione o código de usuário na lista drop-down.
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5.5

Opção 3 - Objetos modificados recentes

Objetos modificados recentes mostra todos os documentos que foram alterados nos últimos 10 dias. Os
resultados da pesquisa são exibidos em uma estrutura de árvore e ordenados pela data em que foram
modificados. Após cada categoria, o sistema exibe o número de resultados da pesquisa entre parênteses.

Opções
(Mostrar funções de objeto)
Selecione Funções de objeto para ter mais opções.
Para pedidos de venda, por exemplo, você pode escolher entre as seguintes opções: Documento em aberto,
Parceiro de negócios em aberto e Adicionar uma atividade vinculada.
Para exibir essas funções, selecione um pedido de venda e clique em Mostrar funções de objeto. Essas
funções também podem ser acessadas com um clique do botão direito sobre o pedido de venda.
(Atualizar)
Selecione Atualizar para atualizar os resultados da pesquisa. Esta função será útil se você tiver adicionado
entradas ao banco de dados ou modificado entradas existentes após abrir Todos os meus próprios
documentos em aberto.
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5.6

Legenda dos ícones

Ícone

Descrição
Parceiro de negócios
Parceiro de negócios Cliente
Parceiro de negócios Potencial
Parceiro de negócios Fornecedor
Contato do parceiro de negócios
Pessoa de contato de um parceiro de negócios
Cliente
Pessoa de contato de um parceiro de negócios
Potencial
Pessoa de contato de um parceiro de negócios
Fornecedor
Empregado
Item
Atividade
Oportunidades
Chamados de serviço e contratos de serviço
Chamado de serviço de alta prioridade
Contrato de serviço
Documentos de compras
Documento de venda
Ordem de produção
Esboço

Integração com o coresuite time
Se o coresuite time estiver habilitado, os seguintes ícones também aparecerão nos resultados da pesquisa:
Ícone

Descrição
Projetos
Assinaturas

Integração com o be.as
Se o add-on do be-as estiver instalado, os seguintes ícones também aparecerão nos resultados da pesquisa:

Ícone

Descrição
Ordens de trabalho do be.as
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5.7

Documentação para desenvolvedores

5.7.1

Como criar menus personalizados

Meta
Agora é possível criar menus personalizados no enterprise search ao clicar em uma entrada de menu
específica.
A funcionalidade é exposta na classe COR_EnterpriseSearch.RemoteAPI.
Para registrar um evento de menu, use o seguinte código:
COR_EnterpriseSearch.RemoteAPI.CreateMenu += new COR_EnterpriseSearch.RemoteAPI.
CreateMenuHandler(RemoteAPI_CreateMenu);
static void RemoteAPI_CreateMenu3(COR_EnterpriseSearch.RemoteAPI.IMenu menuInfo)
{
// seu código aqui
};

O evento CreateMenuHandler é gerado toda vez que o usuário clica no resultado de uma pesquisa,
imediatamente antes de todas as entradas de menu serem exibidas. Esse evento permite que o usuário avalie
se o clique com o botão direito ocorreu sobre o item de seu interesse. (Por exemplo, se o usuário quiser
adicionar uma nova entrada de menu apenas para o Parceiro de negócios, ele marcará o objeto menuInfo ).
menuInfo contém três métodos principais:

GetCategory(): o resultado da categoria principal (por exemplo, parceiro de negócios, empregado, etc...)
GetAsXML(): contém todas as informações mais relevnates sobre esse menu específico
AddMenu(string menuName): permite criar um novo menu, que é exibido na lista de menus. Também
retorna uma referência ao menu recém-criado, para que você possa atribuir o código que deseja executar
quando esse item for pressionado.
O exemplo a seguir mostra como reagir em dois casos distintos: quando o usuário quer exibir um menu para o
PN e para um pedido de venda:
static void RemoteAPI_CreateMenu(COR_EnterpriseSearch.RemoteAPI.IMenu menuInfo)
{
if (menuInfo.GetCategory() == COR_EnterpriseSearch.RemoteAPI.CATEGORY.BP)
{
// crie um menu para a categoria Parceiro de negócios
COR_EnterpriseSearch.RemoteAPI.IMenu bpMenu = menuInfo.AddMenu("Menu
PN");
bpMenu.ExecuteMenu += new COR_EnterpriseSearch.RemoteAPI.
ExecuteMenuHandler(bpMenu_ExecuteMenu);
}
else if (menuInfo.GetCategory() == COR_EnterpriseSearch.RemoteAPI.CATEGORY.
Document)
{
// crie um menu para todos os documentos de marketing
COR_EnterpriseSearch.RemoteAPI.IMenu marketingMenu = menuInfo.AddMenu
("Menu Marketing");
//marketingMenu.ExecuteMenu += ...
// crie um menu apenas para pedidos de venda
string xml = menuInfo.GetAsXML();
XmlDocument xdoc = new XmlDocument();
xdoc.LoadXml(xml);
string objType = xdoc.SelectSingleNode("/MenuObject/objType").InnerText;
if (objType == "17") // é um pedido de venda, crie um menu
{
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COR_EnterpriseSearch.RemoteAPI.IMenu soMenu = menuInfo.AddMenu("Menu
Pedido de venda");
//soMenu.ExecuteMenu += ...
}
}
}
// código que é executado quando o usuário clica em um item de menu específico
static void bpMenu_ExecuteMenu(string menuXML)
{
SwissAddonFramework.Messaging.StatusBar.WriteSucess(menuXML);
}

No código acima, os seguintes menus são criados:
Um menu chamado Menu PN, quando o usuário clica com o botão direito em um PN
Um menu chamado Menu Mark eting, quando o usuário clica com o botão direito em algum documento de
marketing (inclusive pedido de venda)
Um menu chamado Menu Pedido de venda, quando o usuário clica com o botão direito em um pedido de
venda

Uma regra de customize típica será uma regra STARTUP implementada conforme explicada aqui:
/*
***** General Information *****
Autor: coresystems ag, map@coresystems.ch
Data de criação: 2012-05-09
***** StartConfDesc *****
O Enterprise Search 3.50 permite que o usuário crie entradas de menu personalizadas e
execute código próprio.
Este exemplo ilustra um uso típico: criar um PDF de um documento usando um menu de
contexto.
***** EndConfDesc *****
***** Updates *****
2012-05-09, map: Initial Rule
*/
string ruleName = pVal.RuleInfo.RuleName.ToString();
string errorMessage = "Erro na regra do Optimizer '" + ruleName + "'";
string menuDescription = "Criar PDF";
try
{
//StatusBar.WriteWarning("DEBUG - Regra: " + ruleName + " foi acionada.");
// Adicione um evento quando o usuário clicar com o botão direito em uma entrada de
menu
COR_EnterpriseSearch.RemoteAPI.CreateMenu += delegate(COR_EnterpriseSearch.
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RemoteAPI.IMenu menuInfo)
{
try
{
// verifique se a categoria é aquela na qual um evento deve ocorrer
if (menuInfo.GetCategory() == COR_EnterpriseSearch.RemoteAPI.CATEGORY.
Document)
{
// Adicione uma nova entrada de menu com o nome "Criar PDF"
COR_EnterpriseSearch.RemoteAPI.IMenu menuPrintDocument = menuInfo.
AddMenu(menuDescription);
// adicione um evento quando o usuário clicar em "Criar PDF"
menuPrintDocument.ExecuteMenu += delegate(string menuXML)
{
try
{
// menuInfo contém informações relacionadas ao menu clicado
string xml = menuInfo.GetAsXML();
System.Xml.XmlDocument xdoc = new System.Xml.XmlDocument();
xdoc.LoadXml(xml);
// ler objType e docEntry do menu clicado
string objType = xdoc.SelectSingleNode("/MenuObject/objType").
InnerText;
//StatusBar.WriteWarning("DEBUG - objType: " + objType);
string docEntry = xdoc.SelectSingleNode("/MenuObject/docEntry").
InnerText;
// Obtenha um código de Printdefinition válido para ser
utilizado
string sql = "SELECT TOP 1 T0.Code FROM [@SWA_LD_PRNDEF] T0
INNER JOIN[@SWA_LD_FORMTYPE] T1 ON T0.U_FormType = T1.Code WHERE T0.Canceled = 'N' AND
T0.U_PrnPDF = 'Y' AND T1.U_ObjectId = '" + objType + "' UNION ALL SELECT ''";
//StatusBar.WriteWarning("DEBUG - sql: " + sql);
string printDef = SwissAddonFramework.Utils.SQL.
ExecuteQueryScalar(sql).ToString();
//StatusBar.WriteWarning("DEBUG - printDef: " + printDef);
if (printDef == "")
{
MessageBox.Show("Nenhuma definição de impressão válida
encontrada!", "OK");
}
else
{
// chame uma printDefinition para gerar o PDF deste
documento
LayoutHelper.LayoutOpener.ExecutePrintDef(printDef,
LayoutHelper.LayoutOpener.OpenLayoutModes.PDF, "DocEntry", docEntry, "ObjectId",
objType);
}
}
catch (Exception ex)
{
//MessageBox.Show(errorMessage + ": \n" + ex.Message, "OK");
StatusBar.WriteError(errorMessage + ": " + ex.Message);
Debug.WriteMessage(errorMessage + ": " + ex.Message, Debug.
DebugLevel.Exception);
}
};
}
}
catch (Exception ex2)
{
//MessageBox.Show(errorMessage + ": \n" + ex2.Message, "OK");
StatusBar.WriteError(errorMessage + ": " + ex2.Message);
Debug.WriteMessage(errorMessage + ": " + ex2.Message, Debug.DebugLevel.
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Exception);
}
};
}
catch(System.Exception ex)
{
//MessageBox.Show(errorMessage + ": \n" + ex.Message, "OK");
StatusBar.WriteError(errorMessage + ": " + ex.Message);
Debug.WriteMessage(errorMessage + ": " + ex.Message, Debug.DebugLevel.Exception);
}
return true;
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6.1

Requisitos de sistema

Requisitos de hardware e software do SAP Business One
Os requisitos de hardware e software do SAP Business One estão disponíveis em www.sap.com ou no SAP
Partner Portal (requer login de superusuário SAP).
Requisitos de hardware e software do coresuite
Para usar o coresuite designer, seu sistema deve atender aos requisitos do coresuite. Os requisitos de
sistema mais recentes do coresuite podem ser baixados de nosso site: http://www.coresystems.ch/
downloads.

6.2

Instalação

O manual de instalação detalhado do coresuite framework, que é a base de todos os módulos coresuite, pode
ser baixado do site da coresystems (help.coresuite.ch).
Para comprar licenças, é necessário registrar-se como usuário em portal.coresystems.ch. Somente
parceiros podem comprar licenças. Se você for um usuário final, entre em contato com seu parceiro
SAP.
Ativação dos módulos coresuite
Após instalar o coresuite framework e ativar as licenças de todos os módulos, você poderá fazer o download
dos novos módulos no SAP Business One. Para tanto, vá para Administração > Add-Ons > coresuite
administration > Administração e selecione Baixar atualizações. Selecione os módulos relevantes e instaleos.
Após fazer o download dos módulos, é necessário reiniciar o coresuite. Vá para Administração > Add-Ons >
Gerenciador de add-ons, selecione "coresuite" e clique em Parar. Aguarde um instante e reinicie o add-on.
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6.3

Suporte e atendimento

Se você tiver dúvidas ou sugestões sobre nossos produtos, não hesite em nos contatar:
coresystems ag
Villa im Park
Dorfstrasse 69
5210 Windisch
Suíça
Linha direta: +41 (0) 848 088 088
Fax:
+41 (0) 56 444 20 50
E-mail:
info@coresystems.ch
Na Internet: www.coresystems.ch
www.coresuite.ch
Para questões de suporte e atendimento, siga o procedimento descrito no site de suporte do coresuite
ou escreva para support@coresystems.ch.
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6.4

Autorizações

É possível definir autorizações para todas as opções descritas abaixo nas Autorizações geraisdo SAP
Business One.
Acesso
Módulos > Administração > Inicialização do sistema > Autorizações > Autorizações gerais
Para mais informações sobre Autorizações, consulte o manual oficial do SAP Business One.
Recomendamos criar grupos de usuários, pois são úteis para gerenciar autorizações (consulte também
Usuários).

6.4.1

Fontes de dados

Na Layoutdefinition, encontram-se as fontes de dados mais populares para os formulários relevantes. Para
algumas das fontes de dados, é possível alterar as autorizações do usuário (consulte Definição de
autorizações do usuário).
À parte as fontes de dados definidas, você também pode definir suas próprias consultas.

6.4.1.1

Definição de autorizações do usuário

Você pode definir as autorizações para algumas das fontes de dados, por exemplo, para relatórios financeiros
do coresuite, em Módulos > Administração > Inicialização do sistema > Autorizações > Autorizações gerais >
Autorização de usuário > coresuite designer > Fontes de dados.

6.4.1.2

Consultas próprias

Você pode criar consultas próprias usando o Gerador de consultas ou o Administrador de consultas (Menu
SAP > Ferramentas > Consultas > Gerador de consultas/Administrador de consultas). Grave suas próprias
consultas no Administrador de consultas.
Para mais informações sobre o Gerador de consultas e o Administrador de consultas, consulte a
documentação oficial do SAP Business One.
Em seguida, você poderá usar as consultas da Layoutdefinition, em Consultas.
Não use caracteres especiais nem pontos no nome da consulta, pois isso causará erros.
Não grave suas consultas na categoria Geral, pois essa categoria não é exibida na layoutdefinition.
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6.5

Descrição dos formulários

Este capítulo descreve todos os formulários do coresuite designer.
Síntese dos formulários
Configuração
Gerenciamento de layout
Layoutdefinition
Printdefinition

6.5.1

Configuração

Após a instalação do coresuite designer, é necessário configurar alguns parâmetros antes de usá-lo.
Acesso
Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite designer > Configuração
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6.5.1.1

Geral

Na ficha Geral, é possível fazer configurações gerais para o coresuite designer.
Acesso
Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite designer > Configuração > Geral
Janela

Campos
Texto Língua

Mostra o idioma predefinido para os módulos de texto. Esses módulos de texto são
usados para criar layouts no coresuite designer. O sistema usará esse idioma se o
módulo de texto relevante (ainda) não estiver disponível no idioma dinâmico.
O idioma pode ser alterado na ficha Texto.

Consultas de
registro

Marque este campo de seleção se quiser que, antes de executar as consultas, o sistema
registre todas elas em um arquivo temporário (%temp%/swald/%companyname%/queries/
query.txt). Você pode usar os arquivos para depuração.

Força
impressora
padrão

Marque este campo de seleção se quiser sempre usar a impressora padrão.

Definir
impressão - Ma

Defina após qual ação a marcação de impressão é definida:
Printing - após a impressão do documento
Emailing - após o envio do documento por e-mail
Faxing - após o envio do documento por fax
PDF - após a conversão do documento em formato PDF

Imprimir em
modo de atual

Marque este campo de seleção se quiser permitir impressão em modo de atualização.
Isso significa que você poderá imprimir documentos que foram alterados, mas ainda não
gravados, selecionando Atualizar (ou seja, as modificações ainda não estão no sistema).

SWA_LD_DRAFT Marque este campo de seleção se quiser imprimir esboços. Se, por exemplo, você quiser
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to Formtype

imprimir um esboço de um layout DIN de uma lista personalizada, o coresuite designer
não reconhecerá o tipo de formulário (por exemplo, pedido, cotação, etc.). Se este campo
de seleção estiver ativo, o coresuite designer converterá o tipo de formulário corretamente.

Version

Mostra a versão do coresuite designer instalada.
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6.5.1.2

Text

Na ficha Text, você pode definir o idioma para os módulos de texto usados no coresuite designer.
Acesso
Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite designer > Configuração > Text
Janela

Campos
Texto Língua

Aqui, é possível alterar o idioma predefinido dos módulos de texto. Esses módulos de
texto são usados para criar estruturas no coresuite designer. O sistema usará esse
idioma se o módulo de texto relevante (ainda) não estiver disponível no idioma dinâmico.
Se você usar a função Abrir Textos, a tabela aparecerá no idioma que você definir aqui. Se
quiser alterar o idioma, siga as instruções abaixo.

Allow automatic Marque este campo de seleção se quiser que o sistema atualize (e, portanto, sobregrave)
Meta Text
automaticamente os metatextos (arquivo cor_txt_meta.xml) toda vez que você executar
Updates
uma atualização.
Procedimento
Para alterar o idioma, faça o seguinte:
1. Exporte o idioma atual
Clique em Exportação, insira um nome para o arquivo .xml, selecione um local e grave o arquivo.
2. Importe o idioma relevante
Selecione o idioma relevante na lista drop-down e clique em Import. Importe o mesmo arquivo .xml exportado
na etapa 1.
É importante primeiro exportar o idioma atual.

CORESUITE DESIGNER

296

Quando você importa novos textos, os módulos de texto existentes são sobregravados e novos módulos
de texto são adicionados.
Também é possível usar a funcionalidade Exportar e Importar para traduzir para outros idiomas os
módulos de texto existentes. Basta exportar os módulos de texto existentes, enviar o arquivo .xml para
o tradutor e importar o arquivo traduzido. Recomendamos usar notepad++ para fins de edição.
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6.5.1.3

Visualizar

Na ficha Visualizar, você pode definir o tamanho da janela de visualização.
Para abrir a visualização, abra uma printdefinition ou layoutdefinition e clique em

(Visualizar).

Acesso
Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite designer > Configuração > Visualizar
Janela

Campos
Janela de
visualização

100%

Aqui, você pode definir o tamanho da janela de visualização. Você pode escolher entre
estas opções:
Normal - A janela de visualização ocupa a metade da tela.
Maximizado - A janela de visualização ocupa a tela inteira.
Minimizado - A janela de visualização é minimizada (isto é, aparece no canto inferior
direito da tela).
Usuário - A janela de visualização ocupa metade do tamanho definido na última vez em
que foi aberta.
Campo de seleção ativo: o conteúdo é exibido no tamanho original.
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6.5.1.4

Install

Aqui, você pode reinstalar printdefinitions e layoutdefinitions ou acessar o Gerenciamento de layout.
Acesso
Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite designer > Configuração > Install
Janela

Campos
Gerenciamento
de layout
Reinstalar

Consulte o capítulo Gerenciamento de layout.
Selecione Reinstalar se quiser reinstalar uma printdefinition ou layoutdefinition. Isso será
útil em caso de suspeita de que uma ou mais printdefinitions ou layoutdefinitions
contenham erros.

As printdefinitions e layoutdefinitions existentes não são atualizadas automaticamente. Se quiser
atualizar printdefinitions e layoutdefinitions, você deverá usar a função Reinstalar.
Durante atualizações, somente estruturas do tipo "Sistema" (consulte Sys em Gerenciamento de layout
) serão substituídas por uma versão superior.
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6.5.1.5

Select Grid

Na ficha Select Grid, é possível ajustar as configurações de tabela de seleção.
Acesso
Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite designer > Configuração > Select Grid
Janela

Campos
auto-seleção

Campo de seleção ativo: por padrão, todas as entradas na tabela de seleção são
selecionadas;

Step X

Quando várias tabelas de seleção são abertas, elas são deslocadas. Neste campo, você
pode definir o deslocamento horizontal em pixels.

Step Y

Quando várias tabelas de seleção são abertas, elas são deslocadas. Neste campo, você
pode definir o deslocamento vertical em pixels.
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6.5.1.6

E-mail (smtp)

Na ficha Email(Smtp), é possível configurar o servidor SMTP.
Acesso
Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite designer > Configuração > Email(Smtp)
Janela

Campos
Smtp Server

Insira o endereço do servidor Smtp.

Port

Se necessário, insira a porta.

Usuário Smtp

Insira o nome do usuário.

Smtp Senha

Insira a senha.

Usar SSL

Campo de seleção ativo: o sistema sempre usa uma conexão SSL.

Notificação

Defina quando você quer receber notificações por e-mail. Você pode escolher entre estas
opções:
Nunca
Em Atraso (quando o e-mail é enviado com atraso)
Em caso de falha (por exemplo, se a caixa de entrada do destinatário estiver cheia)
Em caso de falha e Atraso
No Sucesso
A notificação é enviada para o endereço de e-mail inserido no campo De endereço na
Printdefinition (Módulos > coresuite designer > Printdefinition > Email/Fax > De endereço).

Visualização
modo M.

Defina o modo de visualização que deve ser usado quando
visualização. Você pode escolher entre estas opções:
Padrão
SAP Mensagem
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Smtp Mensagem
MAPI Mensagem
As configurações de Smtp são ativadas quando você as seleciona na Printdefinition (Módulos >
coresuite designer > Printdefinition > Email/Fax > Modo de envio = 3 - Smtp Mensagem ou 4 - Smtp
direto).
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6.5.1.7

Startlayout

Na ficha Startlayout, você pode selecionar uma ou várias layoutdefinitions para exibição toda vez que o SAP
Business One for aberto.
Um gerente pode querer visualizar um dashboard que mostre os últimos números das vendas, enquanto um
vendedor pode querer visualizar uma lista de oportunidades.
Acesso
Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite designer > Configuração > Startlayout
Janela

Campos
Usuário

Selecione o usuário relevante na lista drop-down.

Estrutura

Selecione a layoutdefinition relevante na lista drop-down.
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6.5.1.8

Batchprint

Na ficha Batchprint, você pode definir as configurações para impressão remota e em lote.
Acesso
Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite designer > Configuração > Batchprint
Janela

Campos
Usuário

Selecione o usuário relevante na lista drop-down.

Alerta

Selecione o alerta relevante na lista drop-down. Você deve, primeiro, gravar o alerta em
Módulos > Administração > Administração de alertas(para mais informações, consulte a
documentação oficial do SAP Business One).

Modo de
impressão

Selecione o modo relevante na lista drop-down. Você pode escolher entre estas opções:
Visualização
Impressão
E-mail
Fax
PDF

Parâmetro
Scan-Path

Insira o caminho até a pasta em que o arquivo .xml para impressão remota foi gravado. O
arquivo .xml se assemelha a:
<?xml version='1.0' encoding='UTF-16' standalone='no' ?>
<job>
<!-- modos de uso: PDF,Print,Email,Fax,Preview -->
<type mode="Print" layoutid="0" formtype="" />
<paramsets>
<paramset>
<params>
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<!-- Forneça todos os parâmetros necessários a seus layouts -->
<param key="DocEntry" value="10" />
<!-- obtenha o PrintDefId do formulário Printdefinition na ficha Ext
<param key="PrintDefId" value="DocSalesOrder" />
</params>
</paramset>
</paramsets>
</job>
Intervall [min]

Insira a que intervalo [em minutos] o sistema deve verificar se o documento já foi
impresso.

Procedimento
Impressão remota
1. Na coluna Usuário, selecione um usuário na lista drop-down.
2. Na coluna Parâmetro Scan-Path, insira o caminho até a pasta em que o arquivo .xml foi gravado. Esse
arquivo .xml contém informações sobre qual documento deve ser impresso, com que frequência e em que
formato. Os PDFs serão gravados na pasta que você tiver indicado na Printdefinition (Módulos > Add-Ons
> coresuite designer > Printdefinition > E-mail/Fax > Caminho Exportação). Se não houver nenhum
caminho indicado na Printdefinition, o sistema gravará os PDFs na pasta swald do diretório temp. O
sistema também grava os arquivos das outras opções (E-mail, Fax, Visualização) na pasta swald.
3. Deixe todos os outros campos vazios.
4. Clique em OK para confirmar.
Batch Printing
1. Na coluna Usuário, selecione um usuário na lista drop-down.
2. Na coluna Alerta, selecione um alerta na lista drop-down.
3. Na coluna Modo de impressão, selecione o modo de impressão do documento. Os PDFs serão gravados
na pasta que você tiver indicado na Printdefinition (Módulos > Add-Ons > coresuite designer >
Printdefinition > E-mail/Fax > Caminho Exportação). Se não houver nenhum caminho indicado na
Printdefinition, o sistema gravará os PDFs na pasta swald do diretório temp. O sistema também grava os
arquivos das outras opções (E-mail, Fax, Visualização) na pasta swald.
4. Indique a que intervalo [em minutos] o sistema deve verificar se o alerta já foi enviado.
5. Clique em OK para confirmar.
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6.5.1.9

Editor

Na ficha Editor, você pode definir configurações para o coresuite Editor.
Acesso
Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite designer > Configuração > Editor
Janela

Campos
Reescrever <BR/
> para nova
linha
Preservar os
espaços
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Campo de seleção ativo: O coresuite Editor usa "<BR/>" para exibir linhas novas.
Campo de seleção inativo: O coresuite Editor não usa "<BR/>" para renderizar linhas
novas, mas exibe o texto em formato WYSIWYG.
Campo de seleção ativo: se você inserir vários espaços em branco no coresuite Editor,
o sistema exibirá a mesma quantidade de espaços inserida.
Campo de seleção inativo: se você inserir vários espaços em branco no coresuite
Editor, o sistema os reduzirá a um espaço em branco.
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6.5.2

Gerenciamento de layout

O Gerenciamento de layout oferece uma síntese de todas as printdefinitions (definições de impressão) e
layoutdefinitions (definições de layout)..
No Gerenciamento de layout, você pode:
Procurar/filtrar layoutdefinitions
Importar/Exportar layoutdefinitions
Reinstalar printdefinitions e layoutdefinitions
Ativar/desativar printdefinitions
Abrir printdefinitions e layoutdefinitions.
Acesso
Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite designer > Gerenciamento de layout
Janela
O formulário Gerenciamento de layout consiste em quatro áreas:

1) Área de filtro
Aqui, você pode pesquisar printdefinitions e layoutdefinitions. Insira os critérios de pesquisa e clique em Filtro.
Se você não inserir nenhum critério de pesquisa, a lista na área de busca (vide abaixo) conterá todos os
objetos existentes.
Objectname
(Nome do
objeto)

Insira o nome (ou parte do nome) de uma printdefinition ou layoutdefinition.

Categoria

Limite sua pesquisa selecionando uma categoria. Você pode escolher entre estas
opções:

CORESUITE DESIGNER

307

BAN - Banking (Banco)
BUP - Business Partner (Parceiro de negócios)
CSM - coresuite time
DOC - Document (Documento)
EMP - Employee (Empregado)
FIN - Financial (Finanças)
GEN - General (Geral)
ITM - Item
MRP - MRP
OPR - Opportunity (Oportunidade)
PRD - Production (Produção)
PUR - Purchase Reports (Relatórios de compras)
SAR - Sales Reports (Relatórios de vendas)
SRV - Service (Serviço)
STO - Stock (Estoque)
USR - User (Usuário)
Tipo

Limite sua pesquisa selecionando um Tipo. Você pode escolher entre estas opções:
Vazio - Escolha esta opção se, por exemplo,você quiser selecionar uma impressora de
etiquetas diretamente, usando o código de controle. A diferença para a outra opção é
que nenhum modelo é anexado.
Master Layout - Escolha esta opção se quiser procurar layoutdefinitions do tipo Master
Layout (layout mestre). Com os layouts mestre, é possível, por exemplo, usar o mesmo
cabeçalho e rodapé em vários documentos.
Tente evitar o uso de layouts mestres, pois ele reduzem muito a flexibilidade do
layout.
Document - Escolha esta opção se quiser procurar layoutdefinitions do tipo Document
(documento).
Data - Escolha esta opção se quiser procurar layoutdefinitions do tipo Data (dados).
Other - Escolha esta opção se quiser procurar layoutdefinitions do tipo Other (outro).
Select Grid - Escolha esta opção se quiser procurar layoutdefinitions do tipo Select
Grid (Tabela de seleção).
External Report - Escolha esta opção se quiser procurar layoutdefinitions do tipo
External Report (relatório externo). São relatórios externos, por exemplo, Crystal
Reports, Excel, etc.
User Query - Escolha esta opção se quiser procurar layoutdefinitions do tipo User
Query (Consulta do usuário).

Estado

Limite sua pesquisa selecionando um Estado (status). Você pode escolher entre estas
opções:
Ativo
Inativo
Reinstalar

Apenas
relatórios de
menu

Marque este campo de seleção se quiser limitar sua pesquisa a relatórios de menu.
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2) Área de busca
Aqui, os objetos são agrupados por categoria, tipo de formulário, layoutdefinitions e printdefinitions.
É possível selecionar printdefinitions ou layoutdefinitions individuais e movê-las para a lista de ações usando
os botões da área de ações.
Category

Esta coluna indica a categoria do objeto.

Formtype

Esta coluna indica o tipo de formulário do objeto.

Printdefinition

Esta coluna indica a printdefinition (definição de impressão).

Layout

Esta coluna indica a layoutdefinition (definição de layout).

Version

Esta coluna indica a versão do objeto.

Sys

Esta coluna indica se a layoutdefinition é um layout do sistema.
Clicar duas vezes em um cabeçalho de linha no nível Category, Formtype ou Printdefinition faz abrir a
Printdefinition.
Clicar duas vezes no cabeçalho de linha no nível Layout faz abrir a Layoutdefinition.

3) Área de ações
Nesta área, você pode escolher a ação que deve ser executada para o objeto selecionado.
Para tanto, selecione o objeto relevante e escolha a ação que deve ser executada. O objeto selecionado
aparecerá na lista de ações.
Export

Clique em Export se quiser exportar o objeto selecionado.

Reinstall

Clique em Reinstall se quiser reinstalar o objeto selecionado.

Ativar/desativar Clique em Desativar ou Ativar, se quiser desativar/ativar o objeto selecionado.
Abrir

Clique em Abrir se quiser abrir o objeto selecionado (abre a printdefinition/layoutdefinition).

4) Lista de ações
Esta lista exibe todos os objetos e as ações correspondentes.
Action

É a ação que será executada para o objeto.

Type

É o tipo de objeto (isto é, Printdef ou Layout).

Code

É o código do objeto.

Description

É a descrição do objeto.

Para excluir uma linha, clique com o botão direito sobre ela e selecione Eliminar linha.
Se estiver satisfeito com os objetos/ações na lista, clique em Executar.

CORESUITE DESIGNER

309

6.5.2.1

Exportar

Com a função Exportar, é possível exportar objetos selecionados.
Acesso
Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite designer > Gerenciamento de layout.
Procedimento
1. Abra o Gerenciamento de layout.
2. Na área de busca (consulte Gerenciamento de layout), selecione o objeto que deseja exportar e clique em
Export (Exportar).
3. Após selecionar todos os objetos relevantes, clique em Executar.
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4. O sistema lista todos os objetos a serem exportados:

Campos
Your namespace Aqui, você pode inserir o seu namespace (espaço de nomes). O namespace deve ser
exclusivo e ter três caracteres.
Inserir seu namespace é opcional. Ele, contudo, ajuda a manter as layoutdefinitions nos
sistemas de seus clientes.
Type

Exibe o tipo de objeto (Printdef, Text, etc.).

Code

Exibe o código do objeto.

Description

Exibe a descrição do objeto.

Optional new
Code

Você pode inserir um novo código aqui. O sistema usará esse código, junto com o
namespace, para criar um código de 8 dígitos automaticamente.
Se, em Your namespace (Seu espaço de nomes), você tiver inserido o namespace
"NCR" e, em Optional new Code (Novo código opcional), tiver inserido "5", o sistema criará
o código "NCR00005".
Quando você exportar essa layoutdefinition/printdefinition e importá-la novamente (por
exemplo, no sistema de um cliente), o sistema importará a layoutdefinition/printdefinition
com esse novo código. Como parte da exportação, o sistema também ajusta as
referências em sub-relatórios.
Prepare grupos; por exemplo, USR01000 - USR02000 para layouts de marketing.
Dessa forma, você poderá categorizar os layouts de forma fácil e confortável.
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5. Clique em Export.
6. Uma nova caixa de diálogo é exibida. Escolha um local para gravar o arquivo .xml, insira um nome para o
documento e grave-o.
7. A seguir, o sistema executa a exportação e exibe o status desse processo em uma janela de protocolo. A
janela de protocolo se assemelha a esta:

O sistema também reconhece e exporta os seguintes elementos:
Consultas de fontes de dados
Consultas de cópias
Consultas de idiomas
Tipos de formulários
Parâmetros
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6.5.2.2

Importar

Com a função Importar, é possível importar objetos selecionados.
Acesso
Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite designer > Gerenciamento de layout. Clique em Importar.
Procedimento
1. Abra o Gerenciamento de layout e clique em Importação. Uma nova caixa de diálogo é exibida. Navegue
até um arquivo .xml existente e clique nele duas vezes.
2. É exibida a janela a seguir. Nessa janela, é possível definir as configurações para os três tipos principais
(Layout, Printdef, Text).

Campos
Importar
Consultas à
categoria

Selecione Auto assign (Atribuição automática) para criar categorias de consulta de acordo
com a estrutura do sistema de exportação.
Também é possível selecionar uma categoria de consulta definida, cujas categorias de
consulta estão, todas, resumidas (exibida na coluna Querycategories (Categorias de
consulta)).

Defina todas as Se desejar definir todos os objetos com o mesmo status, defina-o aqui. Você pode
ações como:
escolher entre estas opções:
Overwrite (Sobregravar) - Escolha esta opção apenas se quiser sobregravar todos os
layouts existentes (isto é, todos os layouts cujo campo de seleção Exists (Existe)
estiver marcado). Além disso, certifique-se de que o nome em Existing Layout Name
(Nome do layout existente) realmente corresponda ao objeto que será sobregravado.
Add new (Adicionar novo) - Esta opção adiciona os layouts como novos layouts.
Ignore (Ignorar) - Se você escolher esta opção, o objeto relevante não será importado.

CORESUITE DESIGNER

313

Layouts

Esta tabela exibe os layouts importados por você.

Code

É o código do layout.

Description

É a descrição do layout.

Querycategories Categorias de consulta, exibidas apenas se o sistema tiver que criá-las, ou seja, se ainda
não existirem no sistema (consulte também Importar Consultas à categoria acima).
Existing Layout
name

É o nome do layout existente.

Exists (Existe)

Campo de seleção ativo: o layout já existe.
Campo de seleção inativo: o layout ainda não existe.

Action

Aqui, você poderá definir o status de cada layout, se não quiser importar todos os layouts
com o mesmo status. Você pode escolher entre estas opções:
Overwrite (Sobregravar) - Escolha esta opção apenas se quiser sobregravar o layout
existente (isto é, o layout cujo campo de seleção Exists (Existe) estiver marcado).
Além disso, certifique-se de que o nome em Existing Layout Name (Nome do layout
existente) realmente corresponda ao layout que será sobregravado.
Add new (Adicionar novo) - Esta opção adiciona o layout como um novo layout.
Ignore (Ignorar) - Se você escolher esta opção, o layout relevante não será importado.

Printdefinitions

Esta tabela exibe as printdefinitions (definições de impressão) importadas por você.

Code

É o código da printdefinition.

Description

É a descrição da printdefinition.

Existing Printdef É o nome da printdefinition existente.
name
Exists (Existe)
Action

Campo de seleção ativo: a printdefinition já existe.
Campo de seleção inativo: a printdefinition ainda não existe.
Aqui, você poderá definir o status de cada printdefinition, se não quiser importar todos as
printdefinition com o mesmo status. Você pode escolher entre estas opções:
Overwrite (Sobregravar) - Escolha esta opção apenas se quiser sobregravar a
printdefinition existente (isto é, a printdefinition cujo campo de seleção Exists (Existe)
estiver marcado). Além disso, certifique-se de que o nome em Existing Layout Name
(Nome do layout existente) realmente corresponda à printdefinition que será
sobregravada.
Add new (Adicionar nova) - Esta opção adiciona a printdefinition como uma nova
printdefinition.
Ignore (Ignorar) - Se você escolher esta opção, a printdefinition relevante não será
importada.

Textos
Se o texto já
existe

Aqui, você pode definir o que o sistema deve fazer com módulos de texto.
Overwrite (Sobregravar) - Escolha esta opção apenas se quiser sobregravar todos os
módulos de texto existentes.
Add new (Adicionar novo) - Esta opção adiciona os módulos de texto como novos
módulos de texto.
Ignore (Ignorar) - Se você escolher esta opção, os módulos de texto não serão
importados.

3. Após definir as configurações, clique em Executar.
4. A seguir, o sistema executa a importação e exibe o status desse processo em uma janela de protocolo.
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Se você selecionar Add new, toda referência no pacote de importação será ajustada automaticamente.
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6.5.2.3

Reinstalar

Com a função Reinstalar, você pode reinstalar todas as printdefinitions e layoutdefinitions que tiverem uma
versão (isto é, que forem provenientes de uma pacote de layouts). Se tiver modificado printdefinitions e
layoutdefinitions, você poderá redefini-las com o status original, reinstalando-as.
Ao serem reinstaladas, as printdefinitions e layoutdefinitions são reimportadas do sistema de arquivos para o
banco de dados.
Acesso
Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite designer > Gerenciamento de layout. Selecione o objeto
relevante, clique em Reinstalar e, em seguida, em Executar.
Procedimento
1. Abra o Gerenciamento de layout.
2. Na área de busca (consulte Gerenciamento de layout), selecione o objeto que deseja reinstalar e clique
em Reinstall (Reinstalar).
3. Após selecionar todos os objetos relevantes, clique em Executar.
4. A seguir, o sistema executa a reinstalação e exibe o status desse processo em uma janela de protocolo.
Não execute uma reinstalação se, por exemplo, tiver ajustado o layout Mark eting DIN (T0000008) e o
estiver utilizando, pois sua versão do layout seria sobregravada.
Nesse caso, recomendamos primeiro duplicar o layout para, depois, atualizar o layout original usando a
função Reinstalar.

6.5.2.4

Ativar/desativar

Com esta opção, você pode desativar objetos ativos (tipos de formulário, layouts, printdefinitions) ou ativar
objetos inativos.
Acesso
Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite designer > Gerenciamento de layout. Selecione o objeto
relevante, clique em Desativar ou Ativar e, em seguida, em Executar.
Procedimento
1. Abra o Gerenciamento de layout.
2. Na área de busca (consulte Gerenciamento de layout), selecione o objeto relevante e clique em Ativar ou
Desativar.
3. Após selecionar todos os objetos relevantes, clique em Executar.
4. A seguir, o sistema executa a ativação/desativação e exibe o status desse processo em uma janela de
protocolo.
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6.5.3

Layoutdefinition

Na Layoutdefinition (Definição de layout), você pode definir todas as informações relativas ao layout.
Para poder imprimir um relatório do SAP, muitas vezes, também é necessária uma printdefinition (definição de
impressão). Trataremos das printdefinitions no próximo capítulo.
Acesso
Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite designer > Layoutdefinition
Janela

Campos
Nome

Insira um nome para a layoutdefinition.

Categoria

Selecione uma categoria para a layoutdefinition. Você pode escolher entre estas opções:
BAN - Banking (Banco)
BUP - Business Partner (Parceiro de negócios)
CSM - coresuite time
DOC - Document (Documento)
EMP - Employee (Empregado)
FIN - Financial (Finanças)
GEN - General (Geral)
ITM - Item
MRP - MRP
OPR - Opportunity (Oportunidade)
PRD - Production (Produção)
PUR - Purchase Reports (Relatórios de compras)
SAR - Sales Reports (Relatórios de vendas)
SRV - Service (Serviço)
STO - Stock (Estoque)
USR - User (Usuário)

Projetar o tipo
de formulário

Aqui, é possível escolher entre os tipos de formulário predefinidos. O coresuite designer
fornece os tipos de formulários mais importantes para o SAP Business One.
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(leia-se, tipo de
formulário de
design)
Tipo

Exemplo: o layout DIN pode ser iniciado a partir de diversos formulários. Se quiser
iniciar o layout diretamente da layoutdefinition (com Visualizar ou Abrir o designer), você
terá que definir o tipo de formulário.
Defina o tipo do seu layout. A não ser que você escolha Master Layout (layout mestre), o
tipo não terá impacto sobre o layout.
Você pode escolher entre estas opções:
Vazio - Escolha esta opção se, por exemplo,você quiser selecionar uma impressora de
etiquetas diretamente, usando o código de controle. A diferença para a outra opção é
que nenhum modelo é anexado.
Master Layout - Escolha esta opção se quiser procurar layoutdefinitions do tipo Master
Layout (layout mestre). Com os layouts mestre, é possível, por exemplo, usar o mesmo
cabeçalho e rodapé em vários documentos.
Tente evitar o uso de layouts mestres, pois ele reduzem muito a flexibilidade do
layout.
Document - Escolha esta opção se quiser procurar layoutdefinitions do tipo Document
(documento).
Data - Escolha esta opção se quiser procurar layoutdefinitions do tipo Data (dados).
Other - Escolha esta opção se quiser procurar layoutdefinitions do tipo Other (outro).
Select Grid - Escolha esta opção se quiser procurar layoutdefinitions do tipo Select
Grid (Tabela de seleção).
External Report - Escolha esta opção se quiser procurar layoutdefinitions do tipo
External Report (relatório externo). São relatórios externos, por exemplo, Crystal
Reports, Excel, etc.
User Query - Escolha esta opção se quiser procurar layoutdefinitions do tipo User
Query (Consulta do usuário).

Version

Indica a versão da layoutdefinition.

Code

Indica o código da layoutdefinition.

Fonte de dados Vários tipos de formulário de design estão disponíveis para as diversas fontes de dados.
Você só precisa decidir qual deles corresponde ao seu relatório. Obviamente, você
também pode criar suas próprias fontes de dados.
Format

Escolha o formato (formato de data, separador decimal, etc.) de seu layout. Você pode
escolher entre estas opções:
Default - O sistema usa as configurações regionais do computador local
SAP Business One - O sistema usa as configurações do SAP Business One (Módulos
> Administração > Inicialização do sistema > Configurações gerais > Exibir)
Dynamic/códigos de países - O sistema usa as classes CultureInfo.

Estado

Selecione o estado de sua layoutdefinition. Você pode escolher entre estas opções:
Ativa - a layoutdefinition aparece no menu.
Inativa - a layoutdefinition não aparece no menu.
Reinstalar - reinstala a layoutdefinition. Para que a nova layoutdefinition se torne ativa,
é necessário reiniciar o coresuite.
É recomendável fazer a reinstalação no Gerenciamento de layout (consulte Instalar).

CORESUITE DESIGNER

318

6.5.3.1

Consultas

Na ficha Consultas, você pode definir as fontes de dados que deseja usar no coresuite designer.
Também pode definir uma segunda consulta e vinculá-la à primeira. Isso cria uma hierarquia no Visualizador
de dados.
Acesso
Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite designer > Layoutdefinition > Consultas
Janela

Campos
Consulta 1

Aqui, você pode selecionar a fonte de dados relevante na lista drop-down.
Se não puder localizar a fonte de dados necessária, você poderá criar uma consulta no
Administrador de consultas do SAP (Menu SAP > Ferramentas > Consultas >
Administrador de consultas).
Exemplo: você quer visualizar as informações do empregado (nome, telefone, etc.).
Selecione a consulta relevante na lista drop-down.

Consulta 2

Se quiser inserir uma subconsulta, selecione-a na lista drop-down desta coluna.
Exemplo: você quer visualizar os pedidos mais recentes de cada empregado.
Selecione a consulta relevante na lista drop-down.

Campo
relacionado 1

O Campo relacionado 1 se refere à Consulta 1 e indica a chave externa dessa tabela.
Exemplo (vide Consulta 1): a chave externa do Cadastro de colaboradores (tabela:
OHEM) é "empID".
Você pode inserir várias chaves. Nesse caso, separe-as com ponto-e-vírgulas.

Campo
relacionado 2

O Campo relacionado 1 se refere à Consulta 1 e indica a chave externa dessa tabela.
Exemplo (vide Consulta 2): Nos pedidos (tabela: ORDR), a chave externa do
empregado relevante da Consulta 1 é "OwnerCode".
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Você pode inserir várias chaves. Nesse caso, separe-as com ponto-e-vírgulas.
Meu tipo de
formulário

Defina o tipo de formulário. O tipo de formulário deve ser exclusivo. Esta coluna só poderá
ser editada se você tiver definido o Tipo como Select Grid (Tabela de seleção).

Título

Insira o título da tabela de seleção. Esta coluna só poderá ser editada se você tiver
definido o Tipo como Select Grid (Tabela de seleção).
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6.5.3.2

Parâmetros

Na ficha Parâmetros, você pode definir os parâmetros do coresuite designer.
Acesso
Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite designer > Layoutdefinition > Parâmetros
Janela

Campo
Obter a partir de Clique em Obter a partir de Datasource para obter os parâmetros que estão disponíveis
Datasource
para o relatório. Esta função pesquisa todas as consultas e fontes de dados dos
parâmetros (formato: [%YZE]) e as indicam, caso existam. Se a função localizar um
parâmetro que ainda não existe, você poderá criar o parâmetro clicando com o botão
direito do mouse em Functions (Funções) e selecionando Abrir parâmetros.
Parâmetro

Selecione o parâmetro relevante na lista drop-down.

Descrição

Insira uma descrição para o parâmetro. Essa descrição será exibida quando o usuário
abrir o relatório. Você pode inserir:
Texto livre
Espaços reservados (consulte Lista de textos), entre colchetes

Projetar valor
Aqui, você pode inserir um valor predefinido para fins de design. Você pode inserir os
de parâmetro
seguintes formatos:
(leia-se, Valor
Lista drop-down - uma lista com duas colunas entre colchetes ou uma consulta entre
de parâmetro de colchetes que retorna uma lista
design)
[1;Option 1;2;Option 2;3;Option 3]
CFL - uma lista com duas colunas entre chaves ou uma consulta entre chaves que
retorna uma lista
{SELECT CardCode,CardName FROM OCRD ORDER BY [%ordercolumn] [%order]}
Valores predefinidos - texto, número ou consulta SQL que retorna um valor.
Modo

Define o modo do parâmetro. Você pode escolher entre estas opções:

CORESUITE DESIGNER

321

Parâmetro

Ordem de
entrada

Padrão - Configuração predefinida (o parâmetro aparece, mas já preenchido)
Always use design value (Sempre usar valor de design) - obsoleto; não usar mais
esta opção
No prompt if already filled (Sem prompt se já preenchido) - se um parâmetro estiver
definido para um formulário ativo (por exemplo, se você já estiver no formulário Cadastro
de parceiros de negócio), o ID será fornecido como parâmetro e não será mais
necessário.
Se definir vários parâmetros, você poderá definir a ordem em que deverão ser exibidos. A
ordem é alfanumérica.
Para cada parâmetro que desejar exibir no formulário de parâmetros, você deverá
inserir um valor aqui.

História
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Campo de seleção ativo: o sistema grava os parâmetros em um cache e os sugere
novamente.
Campo de seleção inativo: o sistema não grava os parâmetros e não os sugere
novamente.
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6.5.3.3

Detalhes

Na ficha Detalhes, você pode adicionar informações e notas.
Acesso
Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite designer > Layoutdefinition > Detalhes
Janela

Procedimento
Insira as informações relevantes no campo e clique em Atualizar.
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6.5.3.4

Impressora

Com o coresuite designer, é possível definir configurações de impressora variadas. Para cada layout, você
pode definir a impressora e a bandeja de impressão a usar.
Por exemplo: para uma nota fiscal, você pode definir que as páginas 1 e 2 sejam impressas na
impressora A, com papel da bandeja 1, ao passo que a última folha, que é um comprovante de depósito, seja
impressa na impressora B com papel da bandeja 4.
Acesso
Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite designer > Layoutdefinition > Impressora
Janela

Campos
Usuário

Selecione o usuário ao qual a definição se aplica.

Cópia

Insira onde a cópia deve ser impressa.
O número de cópias é definido na Printdefinition (Printdefinition > Documento >
Cópias).
Exemplo: você quer imprimir duas cópias. A primeira cópia deve ser impressa na
impressora A e a segunda, na impressora B. Para tanto, adicione duas linhas:
Na primeira linha, insira o valor "0" na coluna Cópia (isto é, cópia 1) e o valor "A" na
coluna Impressora.
Na segunda linha, insira o valor "1" na coluna Cópia (isto é, cópia 2) e o valor "B" na
coluna Impressora.

Página

Defina quais cópias devem ser impressas em qual impressora. Você pode escolher entre
estas opções:
All other (Todas as outras) - Escolha esta opção para imprimir todas as páginas (ou
todas as páginas restantes) na impressora selecionada.
First Page (Primeira página) - Escolha esta opção para imprimir a primeira página na
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impressora selecionada.
Last Page (Última página) - Escolha esta opção para imprimir a última página na
impressora selecionada.
Tipo de
formulário

Selecione o tipo de formulário na lista drop-down. Isto é necessário, já que o mesmo
layout pode ser usado para vários tipos de formulário.
Exemplo: o layout de uma nota fiscal, de uma proposta ou de um pedido pode ser o
mesmo.

Texto Livre

Aqui, você pode inserir o texto livre que definiu na Printdefinition (Módulos > Add-Ons >
coresuite designer > Printdefinition > Documento > Texto livre).
Exemplo: você quer usar o mesmo layout em dois trabalhos de impressão, uma
proposta e uma lista de produção. Na printdefinition, você definiu o texto livre "Lista prod.".
Insira "Lista prod." novamente na coluna Texto Livre desta Layoutdefinition para instruir o
coresuite designer a usar o layout que você definiu para a lista de produção.
O texto livre precisa ser escrito exatamente da mesma maneira que na printdefinition.

linguagem (leia- Selecione o idioma que deve ser usado no layout.
se, idioma)
Ele também poderá ter impacto sobre o formato (data/separador decimal) se, na
Layoutdefinition, em Formato, você tiver selecionado a opção "País".
Escolha

Campo de seleção ativo: antes de imprimir, o sistema exibe uma janela que permite
ajustar o número de cópias ou trocar de impressora.
Campo de seleção inativo: o documento será impresso diretamente; o sistema não
exibirá uma janela adicional antes de imprimir.

Impressora

Neste campo, você pode inserir um caminho de servidor para uma impressora da rede.
Você também pode selecionar uma impressora na lista drop-down da coluna seguinte.

P

Se não tiver inserido um caminho de servidor para uma impressora da rede na coluna
Impressora, selecione a impressora na lista drop-down.

Bandeja

Este campo exibe a bandeja de impressão, que você pode selecionar na coluna seguinte.

P

Selecione a bandeja de impressão relevante na lista drop-down.

Estrutura do
verso

Selecione na lista drop-down a layoutdefinition que deve ser usada para imprimir o verso
do documento.
Esta função não se aplica a relatórios externos.
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6.5.3.5

Usuários

Na ficha Usuários, você pode definir os usuários que têm autorização para usar o layout. Com esta função, é
possível restringir dados (por exemplo, um relatório financeiro) a pessoas específicas.
Acesso
Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite designer > Layoutdefinition > Usuários
Janela

Campos
Habilite
somente os
seguintes
usuários

Campo de seleção ativo: somente os usuários definidos em Usuários podem acessar a
layoutdefinition.
Campo de seleção inativo: o sistema ignora as definições em Usuários.

Autorização

Este botão abre a janela Autorizações do SAP. Nela, você pode definir as autorizações
para as fontes de dados do coresuite designer de cada usuário (na janela Autorizações, vá
para coresuite designer > Datasources > escolha a categoria de layout > escolha o nome
da autorização).
Este botão estará ativo apenas se, na área de cabeçalho da Layoutdefinition, você tiver
escolhido uma Datasource (fonte de dados) que permita a definição de autorizações.
Se o botão estiver ativo, você verá as autorizações concedidas a cada usuário e poderá
modificá-las, se necessário.

Usuário

Selecione na lista drop-down o usuário relevante ao qual deseja conceder acesso à
layoutdefinition. É possível selecionar vários usuários.

Se um usuário tentar acessar uma layoutdefinition para a qual não está autorizado, o sistema exibirá
uma mensagem de erro.
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6.5.3.6

External Report (Relatório externo)

Acesso
Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite designer > Layoutdefinition > External Report
Janela

Campos
Opções de exportação de dados:
Formato de
dados de
exportação

Defina o formato para a exportação de dados. Você pode escolher entre estas opções:
Não Exportação - Nenhum dado é exportado e nenhum arquivo é gravado no cache.
Abrir um aplicativo a partir do menu ou de um formulário.
Excel / Word - Gera um esquema de dados e um arquivo de dados (arquivos .xml) que
são gravados no cache.
Exibição de um relatório no Excel (consulte o exemplo 1 abaixo)
Arquivos CSV - Gera um arquivo .csv por consulta. Os arquivos são gravados no cache.
Carta em série do Word
Crystal Reports - Gera um arquivo de esquema de dados (arquivo .xml) que é gravado
no cache.
Exibição de um relatório no Crystal Reports
Xcelsius XML - Gera um arquivo de dados (arquivo .xml) que é gravado no cache.
Criação de um dashboard dinâmico
Simple Xcelsius XML - gera um arquivo de dados (arquivo .xml) que é gravado no cache
(consulte o exemplo 2 abaixo).
Criação de um dashboard dinâmico simples que funcione independentemente do
nome da consulta
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DataSet XML - Gera apenas um arquivo de dados (arquivo .xml).
Aplicações gerais que usem somente o arquivo de dados.
DataSet Schema - Gera apenas um arquivo de esquema de dados (arquivo .xml).
Aplicações que usem somente o arquivo de esquema de dados.
Tipo de
conexão

Esta opção estará disponível apenas se, em Formato de dados de exportação, você tiver
escolhido a opção Crystal Reports.
Selecione de qual banco de dados o relatório obtém os dados:
Do Arquivo - Usa a conexão indicada no arquivo (por exemplo, quando dados de vários
bancos de dados tiverem de ser exibidos).
Empresa atual - Usa o banco de dados de empresas atual do SAP Business One
(configuração predefinida).

Opcionalmente exportação
Empresa/
Usuário

Marque este campo de seleção se quiser exportar informações do sistema sobre a
empresa/usuário atual (tabelas OADP, OADM e OUSR).

Parâmetro

Marque este campo de seleção se quiser exportar os parâmetros definidos para a
layoutdefinition atual.

Texto

Marque este campo de seleção se quiser exportar todos os textos da tabela
SWA_LD_Text no idioma atual.

Atualizar
[seconds]

Define o intervalo (em segundos) em que os arquivos de dados devem ser atualizados.

Gerar dados
apenas (sem
gerar preview)

Marque este campo de seleção se quiser criar apenas o arquivo de dados, isto é, sem
criar uma visualização.

Opções de Arquivo:
Caminho do
arquivo

Insira o caminho para o arquivo que deverá ser aberto quando Visualizar for selecionado.

ID de Arquivo

Mostra o nome da pasta no Explorer. É a pasta principal que contém todos os arquivos da
layoutdefinition atual.

Abrir no
Explorer

Abre a pasta que contém o arquivo.

Uso do Arquivo
de Design

Insira o caminho para o arquivo que deverá ser aberto quando Abrir o designer for
selecionado.
Campo de seleção ativo: o arquivo será usado.
Campo de seleção inativo: o arquivo não será usado.

Opções de implantação:
Guardar em
O arquivo aberto quando se seleciona Visualizar é armazenado no banco de dados/o
banco de dados banco de dados é atualizado. Isso permite importar e exportar a layoutdefinition para/de
outros bancos de dados.
Remove do
O arquivo aberto quando se seleciona Visualizar é exportado e removido do banco de
banco de dados dados. Em seguida, o arquivo é gravado no Explorer e será aberto diretamente dali.
Implantar
arquivo de
banco de dados

Campo de seleção ativo: o arquivo aberto quando se seleciona Visualizar é iniciado a
partir do banco de dados.
Campo de seleção inativo: o arquivo aberto quando se seleciona Visualizar é aberto a
partir do Explorer.

Em alguns casos, é útil usar tanto um arquivo de visualização, quanto um arquivo de design; em outros, basta
ter um arquivo de visualização. Os exemplos a seguir ilustram a diferença:
Exportação simples para o Excel:
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Você quer exportar dados para o Excel.
Para tanto, precisa apenas de um arquivo de visualização. Esse arquivo também é usado quando se
seleciona Abrir o designer.
Dashboard do Xcelsius:
Para exibir e editar arquivos do Xcelsius, são necessários um arquivo de visualização e um arquivo de design.
O arquivo de design é o arquivo .xlf que o Xcelsius inicia quando se seleciona Abrir o designer.
O arquivo de visualização é um arquivo flash que o Xcelsius exporta e que também é usado quando se
seleciona Visualizar.
Se for necessário apenas um arquivo, use o arquivo de visualização, pois ele está habilitado para todos
os usuários.
Todos os arquivos de relatório externo são gravados na pasta de ampliações. Você pode definir o caminho
em: Módulos > Administração > Inicialização do sistema > Configurações gerais > Caminho > Pasta de
ampliações.
Se você não definir um caminho na pasta de ampliações, os arquivos serão gravados no add-on, na estrutura
SWA_LD.
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Exemplo 1 - Criar relatório no Excel
1. Abra a layoutdefinition e procure por "Campaign" (Campanha). Selecione a layoutdefinition "Business
Partner Campaign - Select Grid" (Campanha de parceiro de negócios - tabela de seleção) e duplique-a.
2. Altere o nome da layoutdefinition para "Exibir endereços no Excel (carta modelo)".
3. Clique em Atualizar.
4. Vá para a ficha Consultas , exclua as entradas em Meu tipo de formulário e em Título e clique em
Atualizar.
5. Altere o tipo para External Report (Relatório externo) e clique em Atualizar.
6. Retorne à ficha External Report.
7. Insira os seguintes dados:
Formato de
dados de
exportação

Excel / Word

Parâmetro

Marque este campo de seleção.

Clique em Atualizar.
Caminho do
arquivo

Selecione o modelo Template Excel2007WithoutMacro.

ID de Arquivo

Este ID aparece automaticamente depois que você define o caminho de arquivo para o
modelo.

8. Clique em Abrir o designer.
9. A janela Parâmetro: exibir endereços no Excel é exibida. A janela exibe todos os parâmetros listados na
ficha Parâmetros da layoutdefinition. Se não quiser exibir um determinado parâmetro, defina o Valor do
parâmetro de design desse parâmetro como "01" e exclua o valor em Ordem de entrada.
10. Clique em OK. A seguir, o relatório será aberto no Excel.
11. No arquivo do Excel, vá para Fonte e selecione Mapas XML. Selecione Adicionar e insira o caminho para
o ID de Arquivo (consulte acima). Selecione o arquivo de esquema de dados e clique em OK.
12. Agora, os parâmetros aparecem no arquivo do Excel, do lado direito, em Fonte XML.
13. Você já pode arrastar os parâmetros relevantes da Fonte XML e soltá-los na planilha do Excel. Neste
nosso exemplo, arraste o parâmetro CardCode para a planilha. Em seguida, arraste a pasta BPSelectGrid
para a planilha. Clique com o botão direito nessa entrada e selecione Importar. Selecione o arquivo de
dados. Agora, os dados aparecem na planilha do Excel.
14. Grave o relatório do Excel no local relevante ou feche-o sem gravar as alterações.
Abrir o relatório diretamente do menu
Também é possível abrir o relatório do Excel diretamente do menu. Para tanto, vá para a ficha Menu e insira o
ponto de menu a partir do qual deseja abrir o relatório.
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Exemplo 2 - Criar um dashboard dinâmico simples que funcione independentemente do nome
da consulta
1. Abra a layoutdefinition e procure por "Sample" (Amostra). Selecione a layoutdefinition "Sample Column
Chart-Stock(GEN70002)" (consulte também Sample Column Chart - Stock (GEN70002)) e duplique-a.
2. Altere o nome da layoutdefinition para "Gráfico - estoque em pedido".
3. Clique em Atualizar.
4. Abra o Administrador de consultas, vá para a categoria SWA_LD-SYS-STO e selecione a entrada
COR_COL_Top12ItemsOnHand.
5. Clique na caneta à direita da consulta, clique com o botão direito na consulta e selecione coresuite Script
Editor para editá-la.
6. Substitua todas as ocorrências de "Is Committed" por "On Order" e todas as ocorrências de
"IsCommitted" por "OnOrder" na consulta. Clique em OK e grave a consulta com o nome "Minha consulta
de estoque" na categoria SWA_LD-SYS-STO.
7. Retorne à layoutdefinition e defina o intervalo de Atualização como 20 segundos.
8. Clique em Visualizar. O dashboard é exibido.
9. Agora, quando você alterar a quantidade em um pedido de compra, essa alteração aparecerá no
dashboard dentro de 20 segundos.
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6.5.3.6.1 Modelos
Os seguintes modelos vêm instalados no coresuite:

Arquivo

Descrição

Excel2007WithInit Arquivo do Excel 2007 com macro de inicialização que se conecta automaticamente ao
Macro
Xml (guia Ferramentas para desenvolvedores no Excel).
Excel2007Without Arquivo do Excel 2007 vazio.
Macro
Word2007MailMer Exemplo de carta modelo usando macros. Use a macro "AddDataSource" para atualizar
ge
a lista de campos.
XcelsiusDashboar Arquivo do Xcelsius (.xlf) vazio.
d
EmptyReport_Lan Arquivo do Crystal Reports (.rpt) vazio, em formato paisagem.
dscape
EmptyReport_Por Arquivo do Crystal Reports (.rpt) vazio, em formato retrato.
tait
Certifique-se de que as configurações de segurança de macro estejam definidas como baixas.
Quando você pressiona a tecla Enter ao abrir documentos do Office, as macros não são executadas.

CORESUITE DESIGNER

332

6.5.3.7

Menu

Na ficha Menu, é possível definir novos menus/pontos de menu.
Acesso
Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite designer > Layoutdefinition > Menu
Janela

Campos
Área do usuário Você pode editar tudo o que estiver nesta área.
Pai

Selecione o pai relevante na lista drop-down. O pai é um ponto de menu existente no SAP
Business One.
Exemplo: se você quiser que o elemento apareça no ponto de menu Banco,
selecione a entrada "Banco" na lista drop-down.

Descrição

Insira a descrição do novo ponto de menu. Você também pode usar espaços reservados,
isto é, códigos de texto dinâmicos que serão exibidos no idioma do sistema ativo
(consulte Lista de textos). Se você não inserir uma descrição, o sistema exibirá o ponto
de menu com o Nome.

Pos.

Se atribuir vários layouts a um pai, você poderá definir a ordem dos layouts aqui.

Função

Opcional: o parâmetro [%MenuFunction] será preenchido com o valor definido nesta
coluna sempre que o relatório for aberto por meio dessa entrada de menu. Você pode usar
o parâmetro [%MenuFunction] em qualquer lugar; por exemplo, para definir diferentes
filtros.
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Área do sistema Esta área é administrada pelo sistema. Você pode editar Pai, Descrição e Cargo
(posição) da entrada de menu, mas não pode excluir nem adicionar linhas. É
recomendável que você não modifique os dados nesta área, se possível.
ID

Exibe o ID único (exclusivo). Não é editável.

Pai

Exibe o pai.

Descrição

Exibe a descrição do novo ponto de menu.

Pos.

Exibe a ordem dos layouts.

Função

Indica o valor do parâmetro [%MenuFunction]. Não é editável.

Clique em Atualização Menu para atualizar toda a estrutura de menu.
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6.5.4

Printdefinition

A Printdefinition (definição de impressão) é a conexão entre uma ou mais layoutdefinitions (definições de
layout) e um tipo de formulário.
Acesso
Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite designer > Printdefinition
Janela

Campos
Name (Nome)
Tipo de
formulário

Insira o nome da printdefinition.
Selecione, na lista drop-down, o tipo de formulário ao qual deseja atribuir layoutdefinitions.

Linguagem
Selecione, na lista drop-down, o idioma para a printdefinition. É possível sobregravar esse
(leia-se, idioma) idioma para cada layout (consulte também Documentos > Linguagem).
Atalho

Aqui, você pode definir um atalho para a printdefinition. Você pode escolher entre estas
opções:
Sem chave
Ctrl
Alt
Esta chave será útil se você tiver atribuído várias printdefinitions a um tipo de formulário.
Normalmente, depois que você clica em
(Visualização) no tipo de formulário, o
sistema exibe a lista de printdefinitions disponíveis para esse tipo de formulário. Se usar a
printdefinition "A" com mais frequência do que a "B", você poderá atribuir uma chave à
printdefinition "A"; por exemplo, "Ctrl". Nesse caso, você poderá usar a combinação
+ Ctrl no tipo de formulário. Dessa forma, você poderá ignorar a seleção de printdefinitions
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e o sistema usará a printdefinition "A".
Campos de
seleção

Aqui, você determina quando a printdefinition deve ser aberta. A printdefinition será aberta
quando você clicar em
opções:
Imprimir após salvar
Imprimir
E-mail
Fax
PDF
MS Word
MS Excel

Estado

na barra de ferramentas. Você pode escolher entre estas

Selecione o estado de sua printdefinition. Você pode escolher entre estas opções:
Ativa - a layoutdefinition aparece no menu.
Inativa - a layoutdefinition não aparece no menu.
Reinstalar - reinstala a layoutdefinition. Para que a nova layoutdefinition se torne ativa,
é necessário reiniciar o coresuite.
É recomendável fazer a reinstalação no Gerenciamento de layout (consulte Instalar).

Você também pode abrir as printdefinitions a partir do formulário relevante, clicando em
(Layoutdesigner).
É possível duplicar as printdefinitions usando o menu de contexto. Para tanto, clique com o botão
direito do mouse na printdefinition e selecione Duplicar.
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6.5.4.1

Documentos

Na ficha Documento, você pode definir layouts e as definições correspondentes.
Acesso
Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite designer > Printdefinition > Documento
Janela

Campos
Estrutura

Selecione, na lista drop-down, o layout para a printdefinition. Se quiser imprimir vários
relatórios, mas como layoutdefinitions diferentes, enquanto executa uma printdefinition,
faça isso adicionando uma nova linha.

Cópias

Insira quantas cópias devem ser impressas.

Cópias M.

M. quer dizer impressão em massa (o mesmo que impressão em lote). Ao contrário da
impressão normal, você pode definir um número diferente de cópias para trabalhos de
impressão agendados (Impressão de documentos em lote do SAP) e trabalhos de
impressão em lotes (tabela de seleção do coresuite).

Texto Livre

Nesta coluna, você pode inserir texto livre para possível uso como parâmetro na
Layoutdefinition (Layoutdefinition > Impressora > Texto livre).

Exportar nome Insira um nome de arquivo para o documento. Esse nome de arquivo será usado se você
de arquivo (leia- exportar o documento em formato PDF (consulte Printdefinition > Campos de seleção).
se, nome de
arquivo para
exportação)
Linguagem
Escolha o idioma no qual o layout deve ser impresso. Esta configuração sobregrava
(leia-se, idioma) aquela na área de cabeçalho da printdefinition, em Linguagem (leia-se, idioma).
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Exemplo: você quer imprimir uma nota de entrega e uma ordem de produção (2
layouts diferentes). Você quer imprimir a nota de entrega no idioma do cliente e a ordem
de produção no idioma da equipe. Defina o idioma relevante para cada layout.
Opção printjob

Aqui, você pode definir configurações para a impressão de documentos que precisam ser
grampeados ou dobrados. Você pode escolher entre estas opções:
Padrão - vide abaixo
Group 1 - vide abaixo
Group 2 - vide abaixo
Group 3 - vide abaixo
1 Job per Copy (1 trabalho por cópia) - Com esta opção, cada trabalho é tratado
separadamente.
Driver Copy (Cópia do driver) - Escolha esta opção se for imprimir grandes volumes do
mesmo documento (isso evita que o sistema caia).
Se você selecionar a mesma opção para dois trabalhos de impressão (por exemplo,
"Group 2" para os dois), os trabalhos serão processados como um único trabalho de
impressão; por exemplo, tudo será grampeado junto.
Se você selecionar duas opções diferentes para os dois trabalhos de impressão (por
exemplo, "Group 1" para o primeiro e "Group 2" para o segundo), os dois trabalhos serão
processados separadamente.
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6.5.4.2

Definição ampliada

Na ficha definição ampliada, você pode configurar definições ampliadas para a printdefinition.
Acesso
Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite designer > Printdefinition > definição ampliada
Janela

Campos
Matrix Id (ID da
matriz)

Insira a descrição da tabela/matriz que deve ser considerada.

Expressão de
parâmetro

Se você quiser imprimir um layout a partir de uma ficha específica, insira a consulta SQL
relevante aqui.
Exemplo: você quer que a printdefinition fique ativa somente se o usuário estiver em
Pedido de venda na ficha Logística. Nesse caso, você deve inserir a seguinte consulta:
'[%logistic]' = 'Y'

Abrir Word/
Excel/PDF
Name Id (ID do
nome)

Campo de seleção ativo: o documento será aberto no programa relevante da Microsoft.
Campo de seleção inativo: o documento será aberto no SAP.
Aqui, você pode definir um ID exclusivo para a printdefinition atual. Em seguida, poderá
usar esse ID em regras do customize, por exemplo.

Nome em vários Se quiser exibir o nome da printdefinition no idioma atual do sistema, basta inserir o
idiomas
código do texto relevante neste campo.
Exemplo: você definiu duas printdefinitions para o pedido de venda. Quando você abre
o pedido de venda e clica no ícone Visualização na barra de menu, uma tabela de seleção
é exibida e lista duas printdefinitions. Usando o campo Nome em vários idiomas, é
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possível exibir os nomes nessa lista no idioma atual do sistema. Para tanto, basta inserir
o código de texto relevante; por exemplo, [@T0000009].
Para mais informações sobre códigos de texto, consulte Lista de textos.
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6.5.4.3

E-mail/Fax

Na ficha E-mail/Fax , é possível definir se o coresuite designer deve gerar mensagens de e-mail ou fax.
Acesso
Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite designer > Printdefinition > E-mail/Fax
Janela

Campos
Tipo de Arquivo Escolha o formato que deve ser usado em anexos. Você pode escolher entre estas
opções:
PDF
RTF
TIF
GIF
EMF
JPG
BMP
XLS
Modo de envio

Escolha o modo de envio de mensagens. Você pode escolher entre estas opções:
0 - Padrão - Esta opção prioriza o Outlook.
1 - SAP Mensagem - Esta opção usa o serviço SAP Business One Mailer Service e
exibe uma visualização do e-mail antes do envio.
2 - SAP direto - Esta opção usa o serviço SAP Business One Mailer Service sem
primeiro exibir uma visualização do e-mail.
3 - Smtp Mensagem - Esta opção envia o e-mail através do serviço SMTP configurado
(consulte Email(Smtp)) e exibe uma visualização do e-mail antes do envio.
4 - Smtp direto - Esta opção envia o e-mail através do serviço SMTP configurado
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(consulte Email(Smtp)) sem primeiro exibir uma visualização do e-mail.
5 - MAPI Mensagem - Esta opção usa o cliente padrão do Windows e exibe uma
visualização do e-mail antes do envio.
6 - MAPI direto - Esta opção usa o cliente padrão do Windows sem primeiro exibir uma
visualização do e-mail.
7 - SAP Fax - Esta opção já está disponível, mas ainda não funciona por falta de
compatibilidade do SAP Business One.
Res.

Res. é uma abreviação de Resolução e indica a resolução do anexo. Insira a resolução
em dpi (pontos por polegada).

Qualidade

Aqui, você pode definir a qualidade de impressão de imagens incorporadas. Insira a
qualidade de impressão em porcentagem.
Durante a exportação, todas as imagens são convertidas em formato JPEG (mesmo se
estiverem em formato PNG ou TIFF).

Caminho
Exportação

Insira o caminho de exportação. Se você não inserir um caminho de exportação, o
sistema gravará os arquivos exportados em tempfolder/swald/dbname/export.

Para endereço

Insira os endereços de e-mail dos destinatários.
Insira o endereço de e-mail da seguinte maneira:
endereço de e-mail (se você inserir vários endereços de e-mail, separe-os com ponto-evírgula)
consulta

CC

Se quiser enviar uma cópia do e-mail, insira os endereços de e-mail dos destinatários
aqui.
Insira o endereço de e-mail da seguinte maneira:
endereço de e-mail (se você inserir vários endereços de e-mail, separe-os com ponto-evírgula)
consulta

BCC

Se quiser enviar uma cópia oculta, insira os endereços de e-mail dos destinatários aqui.
Insira o endereço de e-mail da seguinte maneira:
endereço de e-mail (se você inserir vários endereços de e-mail, separe-os com ponto-evírgula)
consulta

Assunto

Insira o assunto do e-mail.
Você pode inserir o assunto da seguinte maneira:
espaço reservado
consulta
texto livre
combinação dos supra

Email Text
(Texto do email)

Insira o corpo de texto do e-mail.

Html(Mode 0,3,4) Marque este campo de seleção se quiser que o e-mail possa ser exibido em formato
HTML.
O formato HTML só poderá ser usado se, em Modo de envio, tiver sido escolhida a opção
0 - Padrão, 3 - Smtp Mensagem ou 4 - Smtp direto.
De endereço

Insira o remetente do e-mail.
Você pode inserir o remetente da seguinte maneira:
nome
endereço de e-mail (se você inserir vários endereços de e-mail, separe-os com ponto-evírgula)

Prio (1,2,3)

Aqui, você pode definir a prioridade com que o e-mail é enviado. Você pode escolher entre
estas opções:
1 = alta prioridade
2 = média prioridade
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3 = baixa prioridade

6.5.4.4

BP

obsoleto - não usar mais
É recomendável que você gerencie as autorizações dos usuários usando consultas de cópias (Printdefinition >
Documentos > Cópias/Cópias M.).
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6.5.5

Menu Funções

Este capítulo descreve as opções mais importantes disponíveis no menu Funções.
Acesso
Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite designer > Layoutdefinition > clique com o botão direito em
Functions
ou
Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite designer > Printdefinition > clique com o botão direito em
Functions

6.5.5.1

Abrir Visualizador de dados

Acesso
Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite designer > Layoutdefinition > clique com o botão direito m
Functions > Abrir Visualizador de Dados
Objetivo
Com esta opção, você pode verificar se sua consulta/o link entre as consultas funciona.
A dica de ferramenta mostra informações adicionais, como o número de linhas.
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6.5.5.2

Abrir Gerador de consultas

Acesso
Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite designer > Layoutdefinition > clique com o botão direito em
Functions > Abrir gerador de consultas
ou
Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite designer > Printdefinition > clique com o botão direito em
Functions > Abrir gerador de consultas
A janela Gerador de consultas é exibida.
Janela

Para mais informações sobre a janela Gerador de consultas, consulte a documentação oficial do SAP
Business One.
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6.5.5.3

Abrir Querymanager

Acesso
Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite designer > Layoutdefinition > clique com o botão direito em
Functions > Abrir Querymanager
ou
Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite designer > Printdefinition > clique com o botão direito em
Functions > Abrir Querymanager
A janela Administrador de consultas é exibida.
Janela

Para mais informações sobre a janela Administrador de consultas, consulte a documentação oficial do SAP
Business One.
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6.5.5.4

Abrir Textos

Com esta opção, é possível adicionar módulos de texto ou ajustar os existentes.
Para cada módulo de texto, você pode definir traduções relevantes (consulte Traduzir).
Acesso
Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite designer > Layoutdefinition > clique com o botão direito em
Functions > Abrir Textos
ou
Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite designer > Printdefinition > clique com o botão direito em
Functions > Abrir Textos
ou
vá para Ferramentas > Formulários padrão > SWA_LD_TEXT - Text.
A janela Texto é exibida. Essa janela exibe o idioma padrão (isto é, o idioma que você definiu na Configuração
, em Texto).
Janela

Campos
Code
Text

Código do módulo de texto. Não insira nada; este código é atribuído automaticamente
quando o módulo de texto é gravado.
Texto do módulo de texto.
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Procedimento
Adicione novos módulos de texto
Insira o texto relevante na coluna Text e clique em Atualizar. O sistema atribui um código ao módulo de texto
automaticamente.
Edite os módulos de texto existentes
Você pode editar o texto no coresuite Script Editor. Para abrir o coresuite Script Editor, clique com o botão
direito na entrada relevante e selecione coresuite Script Editor no menu de contexto. Para mais informações,
consulte coresuite Script Editor.
Traduza os módulos de texto
Consulte o capítulo Traduzir.
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6.5.5.4.1 Traduzir
Com esta opção, é possível traduzir módulos de texto. Assim, as traduções serão carregadas dinamicamente
no layout relevante, por meio do código atribuído. Esta função possibilita que você administre documentos
multilíngues de modo fácil e confortável.
Você está usando uma nota fiscal em 10 idiomas diferentes. Agora, quer ajustar o layout e parte do
texto. Como o layout é administrado de forma independente do texto, basta modificá-lo uma vez e ele
será aplicado a todos os idiomas. Os módulos de texto são administrados de maneira centralizada. Ou
seja, basta que você modifique os módulos de texto em um lugar; você não precisa ajustar 10 layouts
individuais.
Acesso
Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite designer > Layoutdefinition > clique com o botão direito em
Functions > Abrir Textos
ou
Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite designer > Printdefinition > clique com o botão direito em
Functions > Abrir Textos
ou
vá para Ferramentas > Formulários padrão > SWA_LD_TEXT - Text.
Na janela Text, clique com o botão direito na entrada que deseja traduzir e selecione Traduzir. A janela
Traduções é exibida.
Janela

Para mais informações sobre a janela Traduções, consulte a documentação oficial do SAP Business One.
Procedimento
1. Insira o idioma relevante na coluna Idioma.
2. Insira a tradução na coluna Tradução.
3. Clique em Atualizar.
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6.5.5.4.2 Editores do coresuite
Ao usar o coresuite, você pode utilizar diversos editores nos campos de texto do SAP Business One.
Para tanto, o módulo coresuite designer deve estar instalado e ativo.
Se copiar texto de um editor, você deverá deixar o editor aberto até colar o texto. Se você fechar o
editor antes de colar o texto, o texto copiado não estará mais disponível.
6.5.5.4.2.1

coresuite Editor

Com este editor, é possível colorir texto, exibi-lo em negrito, itálico, sublinhado, etc.
Use este editor para fazer observações, por exemplo, em documentos de marketing (por exemplo, entregas).
Este editor corrompe caracteres especiais: por exemplo, ">" se transforma em "&gt;".
Não o utilize para código ou consultas.
Por predefinição, todos os usuários têm acesso ao coresuite Editor. Para alterar esta configuração, vá para
Módulos > Administração > Inicialização do sistema > Autorizações > Autorizações gerais > Autorização de
usuário > coresuite designer > coresuite Editor).
6.5.5.4.2.2

coresuite Script Editor

Editor para sequências de código simples. Use este editor para código e consultas.
Por predefinição, somente superusuários têm acesso ao coresuite Script Editor. Esta configuração pode ser
alterada em Módulos > Administração > Inicialização do sistema > Autorizações > Autorizações gerais >
Autorização de usuário > coresuite designer > coresuite Script Editor).
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6.5.5.5

Abrir parâmetros

Com esta opção, é possível criar parâmetros e vinculá-los ao tipo de formulário relevante.
Acesso
Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite designer > Layoutdefinition > clique com o botão direito em
Functions > Abrir parâmetros
ou
Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite designer > Printdefinition > clique com o botão direito em
Functions > Abrir parâmetros
A janela Parameter (Parâmetro) é exibida.
Janela

Campos
Code
Key (In Queries)

Código do parâmetro. Não insira nada; este código é atribuído automaticamente
quando o parâmetro é gravado.
Indique com que chave o parâmetro foi usado na consulta.
Se usar o parâmetro "empID" em uma consulta, você deverá usá-lo da seguinte
forma: [%empID]
Para chaves alfanuméricas, o parâmetro deve ser escrito com aspas simples na
consulta; por exemplo: '[%empID]'

Type of Parameter

Selecione na lista drop-down o tipo de parâmetro. Você pode escolher entre estas
opções:
Numeric (Numérico)
Alphanumeric (Alfanumérico)
Date (Data)

Item Id

Insira o ID do campo que deseja usar como parâmetro. Na barra de menu, selecione
Visão > Informação do sistema. Se, agora, você mover o mouse sobre o campo que
deseja usar como parâmetro, o ID do campo aparecerá na barra de status.
Exemplo: você quer localizar o ID do campo Nº do empregado no Cadastro de
colaboradores. Para tanto, abra os Cadastro de colaboradores (Módulos > Recursos
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humanos > Cadastro de colaboradores) e mova o mouse sobre o campo Nº do
empregado. A barra de status na parte inferior da tela exibe as seguintes
informações:

Perceba que o ID do campo Nº do empregado é "33".
Matrix Id

Defina a matriz a considerar.

Use Rownumber

obsoleto - não usar mais

Abrir array

Selecione a linha relevante e clique em Abrir array. Assim, uma nova janela é aberta
e permite vincular o parâmetro a um tipo de formulário.
Para tanto, basta selecionar o tipo de formulário relevante na lista drop-down e clicar
em Atualizar e, depois, em OK.
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6.5.5.6

Abrir formulários disponíveis

Com esta opção, você pode definir um tipo de formulário, caso ainda não esteja disponível na printdefinition.
Acesso
Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite designer > Layoutdefinition > clique com o botão direito em
Functions > Abrir of formulários disponíveis
ou
Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite designer > Printdefinition > clique com o botão direito em
Functions > Abrir os formulários disponíveis
A janela Form Types (Tipos de formulário) é exibida.
Janela

Campos
Code

Código do tipo de formulário. Não insira nada; este código é atribuído automaticamente
quando o tipo de formulário é gravado.

Formtype

Insira o ID do tipo de formulário. Para localizar o tipo de formulário, use a Informação do
sistema. Na barra de menu, selecione Visão > Informação do sistema. Se, agora, você
mover o mouse sobre o objeto relevante, o ID do tipo de formulário aparecerá na barra de
status (Form = XY).

Name

Insira o nome do tipo de formulário.

Object Id

Insira o ID de objeto do formulário. Para localizar o ID de objeto, use a Informação do
sistema (ID = XY).

Replace
(Substituir)

Necessário para formulários que têm a mesma estrutura; por exemplo, Cotações de
vendas (OQUT), Pedidos de venda (ORDR) e Entregas (ODLN). As tabelas por trás
desses formulários têm a mesma estrutura; logo, não faz sentido gravar consultas
individuais para todos eles.

With (por)

A expressão nesta coluna substitui a expressão na coluna Replace.
Exemplo: Uma consulta como "SELECT CardCode FROM O@@RDR" age sobre a
cotação de vendas, o pedido de venda e a entrega, porque "@@RDR" será substituído por
"QUT", "RDR" e "DLN", respectivamente.

Category

Atribua o tipo de formulário à categoria relevante.
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6.5.6

Report wizard

O assistente Report wizard ajuda a criar uma layoutdefinition.
Acesso
Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite designer > Report wizard
1 - Qual categoria deve ser utilizada?

Campos
Categoria

Selecione, na lista drop-down, uma categoria para a layoutdefinition. Você pode escolher
entre estas opções:
BAN - Banking (Banco)
BUP - BusinessPartner (Parceiro de negócios)
CSM - coresuite time
DOC - Document (Documento)
EMP - Employee (Empregado)
FIN - Financial (Finanças)
GEN - General (Geral)
ITM - Item
MRP - MRP
OPR - Opportunity (Oportunidade)
PRD - Production (Produção)
PUR - Purchase Reports (Relatórios de compras)
SAR - Sales Reports (Relatórios de vendas)
SRV - Service (Serviço)
STO - Stock (Estoque)
USR - User (Usuário)
Essa categoria aparecerá na Layoutdefinition, em Categoria.
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2 - Qual Datasource deve ser usada?

Campo
Usuário
Datasource
(leia-se, Fonte
de dados do
usuário)

Insira um termo de pesquisa no campo amarelo e pressione a tecla Tab. O sistema exibe
uma lista de opções (Choose From) para que você selecione a fonte de dados relevante.
Essa entrada aparecerá na Layoutdefinition, em Consultas.
Você também pode deixar este campo vazio e clicar em Seguinte.
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3 - Como você gostaria de usar o relatório?

Campos
Layout Name
(Nome do
layout)

Insira o título da Layoutdefinition.
Essa entrada aparecerá na Layoutdefinition, em Nome.

Relatório Iniciar Marque esta opção se quiser que o relatório possa ser iniciado pelo menu.
do Menu (leiase, Iniciar
relatório pelo
menu)
Iniciar Relatório Marque esta opção se quiser que o relatório possa ser iniciado a partir do formulário
da Forma (leia- relevante.
se, Iniciar
relatório a partir
do formulário)
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4a - Onde, no menu, deve ser colocado o relatório (Use as informações do sistema e no menu
Módulos para recuperar o id)?

Campos
Posição do
menu

Selecione, na lista drop-down, o ponto de menu em que o relatório deve aparecer.
Essa entrada aparecerá na Layoutdefinition, em Menu > Pai.

Descrição Menu Insira a descrição que deve aparecer para o relatório.
Essa entrada aparecerá na Layoutdefinition, em Menu > Descrição.
Esta janela aparecerá se você tiver marcado a opção Relatório Iniciar do Menu (leia-se, Iniciar relatório
pelo menu) na etapa anterior.
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4b - For which form this layout should be valid? Select an existing form or define a new one. (Para
qual formulário este layout deve ser válido? Selecione um formulário existente ou defina um novo.)

Campos
Use existing
Formtype (Usar
tipo de
formulário
existente)

Selecione, na lista drop-down, o tipo de formulário a partir do qual o relatório poderá ser
iniciado ou selecione Define New (Definir novo) para definir um novo tipo de formulário.
Aqui, você pode criar um novo tipo de formulário (em vez de clicar com o botão direito na
Função em Layoutdefinition ou Printdefinition).
Essa entrada aparecerá na Layoutdefinition, emProjetar o tipo de formulário (leia-se, tipo
de formulário de design).

New Formtype
ID

Insira o ID do novo tipo de formulário.
Essa entrada aparecerá na Printdefinition, emTipo de formulário.

Descrição

Insira a descrição do novo tipo de formulário.
Essa entrada aparecerá na Printdefinition, emTipo de formulário.

Esta janela aparecerá se você tiver marcado a opção Iniciar Relatório da Forma (leia-se, Iniciar relatório
a partir do formulário) na etapa anterior.
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5 - Definição parâmetro Passo primeiro (leia-se, Primeira etapa para a definição do parâmetro)

Campos
Datasource do
sistema

Selecione a fonte de dados do sistema relevante na lista drop-down.
As opções disponíveis na lista drop-down mudam dependendo da categoria escolhida no
início.

Extracted Key
Nesta coluna, o sistema exibe os parâmetros e consultas disponíveis.
(Chave extraída) Você pode alterar essas entradas.
Map to this Key
(Mapear para
esta chave)

Se você inserir uma chave aqui, ela sobregravará a consulta.

Parameter Type Esta coluna exibe o tipo de parâmetro. Existem três tipos:
(Tipo de
A (Alfanumérico)
parâmetro)
D (Data)
N (Numérico)
Você pode alterar essas entradas.
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6 - Definição parâmetro última Etapa (leia-se, Última etapa para a definição do parâmetro)

Campos
Key (Chave)

Esta coluna exibe a chave do parâmetro.
Essa entrada aparecerá na Layoutdefinition, em Parâmetros > Parâmetro.

Descrição

Aqui, você pode inserir uma descrição do parâmetro.
Essa entrada aparecerá na Layoutdefinition, em Parâmetros > Descrição.

Valor

Aqui, você pode inserir um valor de exemplo.
Esse valor aparecerá na Layoutdefinition, em Parâmetros > Projetar valor de parâmetro
(leia-se, Valor de parâmetro de design).

Tipo

Exibe o tipo de parâmetro. Existem três tipos:
A (Alfanumérico)
D (Data)
N (Numérico)
Esse valor aparecerá na Layoutdefinition, em Parâmetros > Modo Parâmetro.

Input (Entrada)

Marque este campo de seleção se quiser definir uma ordem de entrada. Você poderá
ajustar a ordem de entrada mais tarde na layoutdefinition, em Parâmetros > Ordem de
entrada.

Clique em Criar. O sistema exibirá a Layoutdefinition que você criou com o assistente Report wizard. Se
necessário, você poderá adicionar mais informações à Layoutdefinition.
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6.5.7

Text List

A lista de textos faz uma síntese dos módulos de texto do coresuite. O conteúdo desta lista é idêntico ao da
lista aberta por meio de Abrir Textos. Porém, ela permite que você use Ctrl+F para procurar um texto.
Acesso
Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite designer > Text List. A janela Text List (Lista de textos) é
exibida.
Janela

Clique na seta alaranjada ao lado da entrada relevante. A janela Text (Texto) é exibida. Nela, você pode ajustar
o texto (consulte também Abrir textos].
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Clicando com o botão direito em uma entrada e selecionando Traduzir, é possível inserir/ajustar a entrada
relevante (consulte também Traduzir).

Quando o coresuite designer for atualizado, todos os códigos de texto de T0009000 a T0009999 serão
sobregravados. Esses códigos de texto se encontram no arquivo .xml cor_txt_meta.xml.
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6.5.8

Sample Queries (Exemplos de consulta)

Este relatório contém todas as consultas que estão disponíveis no sistema. Quando uma nova consulta é
adicionada (por exemplo, como parte de uma atualização), a lista é atualizada automaticamente.
Acesso
Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite designer > Sample Queries. A janela Sample Queries é
exibida.
Janela
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6.6

guia de referência do coresuite designer

6.6.1

Exemplo prático 1 - Criação de um layout simples

Cenário
Para os mesmos itens, seus clientes usam números de catálogo diferentes dos seus. Você gravou os
números de catálogo dos clientes em Números de catálogo de parceiros de negócios (Módulos > Estoque >
Administração de itens > Números de catálogo de parceiros de negócios):

Objetivo
Você quer criar um relatório dinâmica que exiba seus números de catálogo à esquerda e os números de
catálogo do cliente à direita. O relatório se assemelhará ao seguinte:
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Procedimento
Para criar este relatório, são necessárias estas etapas:
1. Criar a printdefinition
2. Criar o tipo de formulário
3. Criar o parâmetro
4. Criar a consulta
5. Criar a layoutdefinition
6. Formatar o layout
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6.6.1.1

Criar a printdefinition

In the first step, you have to create the printdefinition.
1. Open the Printdefinition (Menu Bar > Tools > Print > Select Design or go to Modules > Administration >
Add-Ons > coresuite designer > Printdefinition).
2. Create a new Printdefinition with the following data:
Name
Catalog Numbers
FormType

993
You first need to define this formtype. For instruction, please refer to Create formtype.
You can leave all other fields empty. They are either not relevant or will be filled in automatically.
3. Choose Add.
4. Next you need to check if the print definition works. To do so, go to the tab Document and select the
parameter GEN:Parameter Check from the drop-down list in the column Layout. In the column Copies you
enter "1".
Later, you must replace this parameter with the new parameter BUP:Catalog Numbers (also see Create
layout definition, step 3).
5. Start the preview from the window Business Partner Catalog Numbers. The document that appears offers
an overview over the parameters that are available:
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6.6.1.1.1 Criar o tipo de formulário
From the System Information (Menu Bar: View > System Information) you can see that the formtype of the
window Business Partner Catalog Numbers is "993".
In the field FormType in the printdefinition this formtype is not defined yet, which means you cannot select it in
the drop-down list. Therefore, you first need to create this formtype. To do so, proceed as follows:
1. In the Printdefinition, right-click on Functions and choose Open Formtypes.
2. Enter the following data in the window Form Types:
Formtype
993
Name

Catalog Numbers

Category

Business Partner

You can leave all other fields empty. They are either not relevant or will be filled in automatically.
3. Choose Update and OK.
You have now created the formtype and it is now available for selection in the FormType drop-down list.

6.6.1.2

Criar o parâmetro

To display the data in the report, you must define a key. In our example, the key is the value Code in the
window Business Partner Catalog Numbers. The ID of this field is CardCode (you can see this in the System
Information). Since this ID does not appear in the document, you must first create it.
To do so, proceed as follows:
1. In the printdefinition or layoutdefinition, right-click on Functions and choose Open Parameters.
2. Create a parameter with the following data:
Key (In Queries) CardCode
(you can see this in the System Information)
Type of
Parameter

Alphanumeric

Item Id

10
(you can see this in the System Information: Item=10)
You can leave all other fields empty. They are either not relevant or will be filled in automatically.
3. Next, you must link the parameter to the formtype. To do so, right-click on the row header of the parameter
you just created. The window SWA_LD Param FormType - Definition [Code of the parameter] appears.
Select the formtype Catalog Numbers from the drop-down list. Choose Update and OK in this window and
then in the window Parameter.
4. Check the new values by starting again the preview from the form Business Partner Catalog Numbers. You
can see that now the parameter CardCode is there:
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6.6.1.3

Criar a consulta

In order for the data from the table in the window Business Partner Catalog Numbers to be displayed, you must
create a query. From the System Information you can see that the ID of this table is "OSCN". Use the Query
Generator (Open Querygenerator) to create the following query (for more information on the Query Generator
please refer to the official SAP Business One documentation):
SELECT T1.* FROM OSCN T1 WHERE T1.CardCode = '[%CardCode]'
Save this query in the category SWA_LD_Data with the name Catalog Number.
You must not use point in the name of the queries, since this will make the system crash.
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6.6.1.4

Criar a layoutdefinition

Next you must create a layoutdefinition.
1. Create a layoutdefinition with the following data:
Window header
Name

Catalog Numbers

Category

BusinessPartner

Type

Data

Tab Queries
Query 1

Select the query SWA_LD_Data:Catalog Numbers that you have just created from the
drop-down list.

Tab Parameters
Choose Get from Datasource.
Parameter
After you choose Get from Datasource, this field is filled automatically.
Description

GP Code

Design Param
Value

Enter the example value "C70000" (this is the code of the business partner: see
screenshot at the start of the chapter).

Parameter Mode Default
You can leave all other fields empty. They are either not relevant or will be filled in automatically.
2. Choose Add.
3. Now you have created the Layoutdefinition and you can use it in the Printdefinition. To do so, replace the
parameter GEN:Parameter Check , which you have entered in the Printdefinition on the tab Documents in
the column Layout with the new parameter BUP:Catalog Numbers that you have just created.
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6.6.1.5

Formatar o layout

Após criar a Layoutdefinition, clique em Abrir o designer.
Ajuste um layout existente ou crie um novo que se assemelhe a este:

A seguir, é necessário vincular os valores no layout aos valores do sistema.
Para tanto, ative o elemento relevante e clique em
Editor.

(Ligações). Vá para o campo Valor e abra o Script

Campo

Ligação

Caminho

1

CardCode

CardCodeD
[Descrição]

(Fontes de dados > LD >
Par > CardCodeD)

2

CardCode

CardCode
[valor real]

(Fontes de dados > LD >
Par > CardCode)

3

Nossa referência

Desnecessário, já que este cabeçalho não é dinâmico.

4

Sua referência

Desnecessário, já que este cabeçalho não é dinâmico.

5

Segundo nosso
catálogo

Desnecessário, já que este cabeçalho não é dinâmico.

6

Segundo o seu catálogo Desnecessário, já que este cabeçalho não é dinâmico.

7

Nosso item
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[a dica de ferramenta mostra que estes
são os números do "nosso" catálogo; por
exemplo, A00001]
8

6.6.1.6

Seu item

catálogo > Código do
item)

Substituto
(Bandas > Números de
[a dica de ferramenta mostra que estes
catálogo > Substituto)
são os números de catálogo do cliente; por
exemplo, abc0009]

Layout terminado
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6.6.2

Exemplo prático 2 - Documento multilíngue

Cenário
Sua empresa fará um oferta especial em julho e você quer anunciá-la aos clientes.
Objetivo
Você quer adicionar ao pedido de venda um texto promovendo a oferta especial. Você quer que esse texto
apareça no idioma do respectivo parceiro de negócios.
O layout se assemelhará ao seguinte:
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Procedimento
Para adicionar esse texto especial, são necessárias estas etapas:
1. Ajustar a printdefinition
2. Criar o texto da promoção
3. Criar traduções para o texto da promoção
4. Ajustar o layout usando o coresuite designer
5. Verificar o layout

6.6.2.1

Ajustar a printdefinition

1. Abra um pedido de venda (Módulos > Vendas C/R > Pedido de venda).
2. Clique em
para abrir a printdefinition. Para que o texto da promoção apareça automaticamente no
idioma do parceiro de negócios, certifique-se de ter escolhido a opção "From Document" (Do documento)
na printdefinition, em Linguagem (leia-se, Idioma). ("From Document" se refere ao idioma definido no
pedido de venda, em Logística > Linguagem.)

6.6.2.2

Criar o texto da promoção

1. Right-click on Functions and choose Open Texts. The window Text appears and displays the text modules
in the language that you have defined in the Configuration under Text.
2. Enter the promotion text in the column Text. If your language in the window Text is English(US), enter the
promotion text, e.g. "Special offer during July: get 50% off on all products".
You must enter the text in the main language. If in the Configuration under Text you defined "English
(US)" as the main language and then enter German text, the system thinks that the text you have
entered is English. This can lead to inconsistencies in the layout.
3. Choose Update. The system then creates an 8-digit code. You will need this code later (see Adjust the
layout using coresuite designer, step 7). Make a note of it to find it more easily later.

6.6.2.3

Criar traduções para o texto da promoção

1. Clique com o botão direito do mouse no texto que você acabou de inserir e selecione Traduzir. A janela
Traduções é exibida.
2. Na coluna Linguagem (leia-se, Idioma), selecione o idioma "alemão" e digite a tradução em alemão ("Bis
Ende Juli profitieren Sie von 50% Rabatt auf alle Produkte") na coluna Tradução.
3. Clique em Adicionare em OK.
4. Na janela Texto, clique em OK.

CORESUITE DESIGNER

373

6.6.2.4

Ajustar o layout usando o coresuite designer

1. Retorne à printdefinition, selecione o layout relevante na ficha Documentos e clique em Abrir o designer.
2. Digamos que você queira exibir o texto da promoção no cabeçalho. Adicione um novo cabeçalho com um
campo de texto.
3. Ative o cabeçalho e vá para Propriedades > Nome. Em Texto, insira o texto "Promoção" para facilitar o
reconhecimento da banda de dados.
4. Em seguida, ative o campo de text nesse cabeçalho e vá para Propriedades > Nome. Em Texto, insira o
texto "Texto da promoção".
5. Ative o campo de texto "Texto da promoção" e clique no ícone

(Ligações), à direita.

6. Vá para Valor e abra o Script Editor.
7. No Script Editor, selecione Fontes de dados e vá para LD > Txt. Selecione o código do texto da promoção
(consulte Criar o texto da promoção, etapa 3).
A dica de ferramenta exibe o texto; isso facilita a seleção do código correto.
8. Clique duas vezes no código relevante e clique em OK para fechar o Script Editor.
9. Grave suas alterações.

6.6.2.5

Verificar o layout

1. Go back to the Sales Order and choose

(Preview).

2. The promotion text now appears on the Sales Order.
3. If you start the preview from a Sales Order for which under Logistics > Language the language is "German",
the promotion text appears in German.
4. If you start the preview from a Sales Order for which under Logistics > Language the language is "English
(UK)", the promotion text appears in English.
If in the Sales Order you define the language "English (UK)" and if for the promotion text you define the
language "English", the English Sales Order will not display the promotion text in English. You must
ensure that you always use the same language locale (e.g. "English (UK)"). This applies to all
languages, not just English, of course.
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6.6.3

Exemplo prático 3 - Parâmetros

Cenário
Um empregado da empresa quer ver uma síntese dos pedidos de venda em aberto no sistema.
Objetivo
Você quer criar um relatório que mostre os pedidos de venda em aberto de determinado período e de certos
parceiros de negócios e países. Você quer poder abrir o relatório pelo menu.
A janela de entrada dos parâmetros deverá se assemelhar ao seguinte:

Procedimento
Para criar este relatório, são necessárias estas etapas:
1. Criar a consulta (sintaxe SQL dos parâmetros)
2. Criar a layoutdefinition
3. Criar os parâmetros
4. Ajustar a ordem dos parâmetros no formulário
5. Definir valores padrão para os parâmetros
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6.6.3.1

Criar a consulta

1. Vá para Menu > Ferramentas > Consultas > Gerador de consultas. A janela Gerador de consultas é
exibida. Clique em Executar. A janela Pré-visualização da consulta é exibida.
2. Clique em
para alternar para o modo de edição.
3. Insira a seguinte consulta SQL:
SELECT *
FROM RDR1 T0
INNER JOIN ORDR T1 ON T0.DocEntry=T1.DocEntry
LEFT OUTER JOIN OCRD T8 ON T1.CardCode = T8.CardCode
LEFT OUTER JOIN OCRY T11 ON T8.Country = T11.Code
WHERE T1.CANCELED = 'N' AND T1.DocStatus = 'O'
AND CASE WHEN '[%FromDate]'='' THEN T1.[%DateType@=DocDate] ELSE '[%FromDate]' END <=
T1.[%DateType@=DocDate]
AND CASE WHEN '[%ToDate]'='' THEN T1.[%DateType@=DocDate] ELSE '[%ToDate]' END >= T1.[%
DateType@=DocDate]
AND (T1.CardCode IN ('[%CardCode]') OR '[%CardCode]' = '')
AND (T11.Code = '[%CardCountry@=]' OR '' = '[%CardCountry@=]')
Clique em Gravar e grave a consulta com o nome ORDR_SalesOrders na categoria SWA_LD_Data..
Informações gerais
Para que os parâmetros funcione, você deve usar uma sintaxe especial:
'[%ParamName]' ou '[%ParamName@=DefValue]'
Use os colchetes e o sinal de porcentagem ou a consulta não reconhecerá os parâmetros.
A partir do coresuite country package versão 2.90, é possível usar valores padrão para parâmetros na
fonte de dadas SQL. Isso permite usar fontes de dados sem ter que definir todos os parâmetros na
layoutdefinition.
Em nosso exemplo, há 5 parâmetros. Encontram-se, a seguir, mais informações sobre os parâmetros com
definições especiais.
Filtros opcionais: Parceiro de negócios
Se o usuário não selecionar um parceiro de negócios, todos os parceiros de negócios serão exibidos no
relatório.
...
AND (T1.CardCode IN ('[%CardCode]') OR '[%CardCode]' = '')
...
DataType com valor padrão
Se o parâmetro DateType não estiver definido na layoutdefinition, DocDate será usado como valor padrão.
...
... T1.[%DateType@=DocDate] ...
...
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Filtro opcional: País com valor padrão vazio
Se o parâmetro CardCountry não estiver definido na layoutdefinition, um valor vazio será usado como valor
padrão. Isto significa que todos os países serão exibidos no relatório.
...
AND (T11.Code = '[%CardCountry@=]' OR '' = '[%CardCountry@=]')

6.6.3.2

Criar a layoutdefinition

Agora, você precisa criar uma layoutdefinition.
1. Crie uma layoutdefinition com os seguintes dados:
Name
Pedidos de vendas
Categoria

Sales Reports (Relatórios de vendas)

Tipo

User Query (Consulta do usuário)

Ficha Consultas
Consulta 1

Selecione na lista drop-down a consulta SWA_LD_Data:ORDR_SalesOrders que você
acabou de criar.

Ficha Detalhes
Digite o texto que você quer que apareça na Descrição do layout no formulário, por exemplo, "Isto é um
exemplo".
Ficha Menu
Pai

Descrição

Relatórios do parceiro de negócios
Assim, você poderá abrir o relatório em Módulos > Parceiros de negócios > Relatórios do
parceiro de negócios.
Pedidos de vendas

Clique em Atualização Menu.
Ficha Parâmetros
Clique em Obter a partir de Datasource.
As colunas Parâmetro e Modo Parâmetro serão preenchidas automaticamente para 4 dos 5 parâmetros
usados na consulta.
Como o último parâmetro, CardCountry, ainda não existe, o sistema emite um aviso e informa que é
necessário, primeiro, criar esse parâmetro. O próximo capítulo explica como fazer isso.
2. Clique em Adicionar para criar a layoutdefinition.
3. Abra a layoutdefinition que você acabou de criar e passe à próxima etapa.
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6.6.3.3

Criar o parâmetro

Como o parâmetro CardCountry ainda não existe, você terá que criá-lo primeiro.
1. Clique com o botão direito em Functions (Funções) na layoutdefinition e selecione Abrir parâmetros.
2. Crie um parâmetro com os seguintes dados:
Key (In Queries) CardCountry
(É exatamente o mesmo ID que na consulta. Diferencia maiúsculas de minúsculas.)
Type of
Parameter

Alphanumeric (Alfanumérico)

Você pode deixar todos os outros campos vazios. Eles não são relevantes ou serão preenchidos
automaticamente pelo sistema.
3. Clique em OK para fechar a janela. Retorne à layoutdefinition, selecione a ficha Parâmetros e clique
novamente em Obter a partir de Datasource. Os cinco parâmetros agora aparecem na lista e as colunas
Parâmetro e Modo Parâmetrojá estão preenchidas. Clique em Atualizar para gravar as alterações.
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6.6.3.4

Ajustar a ordem dos parâmetros no formulário

A seguir, é necessário definir a ordem na qual os parâmetros devem aparecer no formulário. Para tanto, vá
para a layoutdefinition e selecione a ficha Parâmetros.
Linha adicional para agrupar os parâmetros
Para obter uma síntese melhor, é uma boa ideia dividir os parâmetros em grupos diferentes. Isso pode ser feito
com um espaço reservado. Em nosso exemplo, adicionamos o espaço reservado Filtro opcional:.
Para inserir espaços reservados, é necessário o parâmetro SWA_LD_Space. Adicione uma nova linha à lista
de parâmetros e insira os seguintes dados:
Parâmetro
SWA_LD_Space
Descrição

[@T0060075]: (será traduzido como Filtro opcional:)

Modo Parâmetro

Padrão

Descrição em vários idiomas
Parâmetro

Descrição

DateType: Text

[@T0070020] (será traduzido como Tipo de data)

FromDate: Text

[@T0070019] (será traduzido como Da data)

ToDate: Text

[@T0070018] (será traduzido como Até a data)

CardCode: Text

[@T0002023] (será traduzido como Parceiro de negócios)

CardCountry: Text

[@T0070003] (será traduzido como País)

SWA_LD_Space: Text

[@T0060075]: (será traduzido como Filtro opcional:)

Estes códigos de textos foram extraídos da Lista de textos. Abra a Lista de textos (Módulos > Administração
> Add-Ons > coresuite designer > Text List) e use Ctrl+F para localizar se o código do texto desejado já
existe. Se existir, use o código de texto da lista. Se ainda não existir, você terá que criar um código de texto.
Para mais informações, consulte: Abrir textos.
Ordem de entrada
Para exibir os parâmetros no formulário, é necessário inserir um valor na coluna Ordem de entrada. Se houver
vários parâmetros, você terá que definir a ordem na qual eles devem ser exibidos.
Parâmetro
Ordem de entrada (alfanumérico)
DateType: Text

01

FromDate: Text

05

ToDate: Text

10

CardCode: Text

20

CardCountry: Text

25

SWA_LD_Space: Text

15
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6.6.3.5

Definir valores padrão para os parâmetros

Há diferentes maneiras de inserir parâmetros. Para evitar que ocorram erros quando os usuários inserirem
parâmetros, é uma boa ideia definir valores predefinidos no formulário das listas de opções e caixas de
combinação.
Para tanto, defina os seguintes valores na coluna Projetar valor de parâmetro (leia-se, Valor de parâmetro de
design):
Parâmetro
Projetar valor de parâmetro (leia-se, Valor de parâmetro de design)
DateType: Text

[DocDate;Posting Date;DocDueDate;Due Date;TaxDate;Document Date]

FromDate: Date SELECT CONVERT(NVARCHAR,FinancYear,112) FROM OACP WHERE YEAR(GetDate
()) = Year
ToDate: Date
CardCode: Text {Select CardCode,CardName FROM OCRD WHERE CardType='C'}
CardCountry:
Text

{SELECT T0.[Code], T0.[Name] FROM OCRY T0}

SWA_LD_Space:
Text
Entrada de texto ou dados, sem valores predefinidos
O usuário deve inserir o valor no formato correto.
ToDate (Até a data)
Para este parâmetro, não é necessário inserir nenhum valor na coluna Projetar valor de parâmetro.
Entrada de texto ou dados, com valores predefinidos
O usuário deve inserir o valor no formato correto.
FromDate (Da data)
Para criar um valor predefinido, é necessário inserir uma consulta SQL sem colchetes, nem chaves.
SELECT.... FROM......
A consulta deve retornar exatamente um valor.
Para parâmetros do tipo Date, um selecionador de data aparecerá no formulário.

Caixa de combinação
O usuário deve selecionar um parâmetro em uma caixa de combinação. As caixas de combinação são úteis
em pequenas seleções de parâmetros. Em seguida, o usuário deve selecionar um valor.
DateType (Tipo de data)
Para criar uma caixa de combinação, insira o parâmetro entre colchetes. Em cada linha, é necessário
definir o parâmetro e a descrição relevante.
[Parameter1;Description1;Parameter2;Description2]
Para caixas de combinação, você deve definir duas colunas. Uma coluna precisa conter o valor exato do
parâmetro e a outra, uma descrição.
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Lista de opções
O usuário pode selecionar parâmetros definidos em uma lista de opções. As listas de opções são úteis em
grandes seleções de parâmetros. O usuário pode selecionar um ou vários desses valores, mas isto é opcional.
CardCode (Parceiro de negócios) e CardCountry (País)
Para criar uma lista de opções, é necessário inserir uma consulta SQL entre chaves.
{SELECT.... FROM......}
A lista de opções funcionará somente se você tiver criado uma consulta. Os parâmetros devem ser
definidos em consultas SQL.
Ao contrário das caixas de combinação, é possível exibir qualquer número de colunas.
Para ver as tabelas e colunas necessárias, use a Informação do sistema.
Clique em Atualizar para gravar suas alterações.
Se, agora, você clicar em Visualizar, a seguinte máscara aparecerá:

Agora, se você clicar em OK, o relatório se abrirá. Porém, ele ainda está vazio. É necessário criar o layout,
clicando em Abrir o designer na layoutdefinition. Para mais informações, consulte Formatar o layout no
Exemplo prático 1.
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6.6.4

Exemplo prático 4 - Tabela de seleção

Cenário
Você quer enviar uma carta a todos os parceiros de negócios cujo saldo seja > 5.000.
Objetivo
Uma Tabela de seleção permite que você selecione uma ou várias linhas e as imprima. Por isso, você quer
criar uma Tabela de seleção que liste todos os parceiros de negócios cujo saldo seja > 5.000. Com essa
Tabela de seleção, você poderá selecionar na lista os parceiros de negócios aos quais a carta deverá ser
enviada.
Procedimento
Para criar esta Tabela de seleção, são necessárias estas etapas:
1. Layoutdefinition da carta
2. Consulta de parceiros de negócios
3. Layoutdefinition da tabela de seleção
4. Criar o tipo de formulário
5. Criar o parâmetro
6. Printdefinition da tabela de seleção
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6.6.4.1

Layoutdefinition da carta

Crie um novo layout para a carta.
Insira os seguintes dados:
Nome
Christmas campaign
Categoria

BusinessPartner

Projetar o tipo
de formulário
(leia-se, tipo de
formulário de
design)

134: Business Partner

Tipo

User Query (Consulta do usuário)

Fonte de dados BusinessPartner
Format

Padrão

Estado

Ativo

Vá para a ficha Parâmetros e clique em Obter a partir de Datasource.
O parâmetro CardCode é exibido.
Clique em Adicionar para criar a layoutdefinition.

Clique em Abrir o designer e crie o layout da carta.
Este exemplo mostra apenas o endereço do parceiro de negócios. Obviamente, você pode personalizar o
layout para adequá-lo às suas necessidades.
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Design

6.6.4.2

Consulta de parceiros de negócios

Na layoutdefinition, clique com o botão direito do mouse em Functions (Funções) e clique em Abrir Gerente de
consultas.
A consulta a seguir retorna os parceiros de negócios com saldo > 5.000. Grave a consulta como Christmas
campaign na pasta Own Reports:
SELECT T0.CardCode, T0.CardName, T0.Balance
FROM OCRD T0
Where T0.Balance > 5000
Esta consulta será usada na layoutdefinition para a Tabela de seleção (consulte a próxima etapa).
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6.6.4.3

Layoutdefinition da tabela de seleção

A seguir, é necessário criar uma layoutdefinition para a Tabela de seleção. Nessa layoutdefinition, você
incluirá a consulta que acabou de criar. A Tabela de seleção precisa de um tipo de formulário, motivo pelo qual
inserimos formCampaign na coluna Meu tipo de formulário. Na coluna Título, você pode inserir o texto que
aparecerá como o título da janela Tabela de seleção.
Insira os seguintes dados:
Nome
Christmas campaign - Select Grid
Categoria

BusinessPartner

Projetar o tipo
de formulário
(leia-se, tipo de
formulário de
design)

134: Business Partner

Tipo

Select Grid

Fonte de dados BusinessPartner
Format

Padrão

Estado

Ativo

Ficha Consultas
Consulta 1

Own Reports:Christmas campaign

Meu tipo de
formulário

formAktion

Título

Selecione os Parceiros de negócios

Ficha Menu
Pai

Relatórios do parceiro de negócios

Descrição

Carta padrão

Clique em Atualização Menu.
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Se você clicar em Visualizar agora, a janela Select Grid (Tabela de seleção) será exibida. Porém, ela ainda
não está funcional.
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A Informação do sistema mostra que o tipo de formulário da Tabela de seleção é formCampaign. Essa é a
descrição que você definiu na coluna Meu tipo de formulário da layoutdefinition.
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6.6.4.4

Criar o tipo de formulário

A seguir, você precisa criar o tipo de formulário formCampaign. Para tanto, clique com o botão direito em
Functions (Funções) na layoutdefinition e selecione Abrir formulários disponíveis.
Insira os seguintes dados:
Formtype
formCampaign
Deve ser a descrição exata que se encontra na layoutdefinition, em Meu tipo de
formulário.
Name

formCampaign

Categoria

BusinessPartner

Clique em Atualizar e em OK para gravar as alterações e fechar a janela.
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6.6.4.5

Criar o parâmetro

Vá para a layoutdefinition da Tabela de seleção e acesse a ficha Parâmetro.
Na Tabela de seleção, é usado o parâmetro CardCode. Para que a Tabela de seleção use esse parâmetro,
você precisa redefinir o parâmetro para a Tabela de seleção:
Para tanto, clique com o botão direito em Functions (Funções) na layoutdefinition e selecione Abrir
parâmetros.
Insira os seguintes dados:
Key (In Queries) CardCode
Type of
Parameter

Alphanumeric (Alfanumérico)

Item Id

CardCode
ID do item = será o nome da coluna na Tabela de seleção.

Matrix Id (ID da
matriz)

grdSelect
O ID da matriz de tabelas de seleção é sempre grdSelect.

Use Rownumber Não
Clique em Atualizar.
Selecione a linha que você acabou de criar e clique em Abrir array.
Uma nova janela é aberta. Selecione o tipo de formulário formCampaign na lista drop-down e clique em OK. A
janela se fecha outra vez.
Clique em Atualizar e em OK para gravar as alterações e fechar a janela Parâmetros.
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6.6.4.6

Printdefinition da tabela de seleção

Por fim, é necessário criar uma printdefinition para a tabela de seleção. A printdefinition se aplica ao tipo de
formulário formCampaign e está vinculada ao layout Christmas campaign (Campanha de Natal). Com relação
às cópias, apenas Cópias M. (cópias em massa) são relevantes; as cópias normais (Cópias) não são
relevantes para tabelas de seleção.
Insira os seguintes dados:
Name
Christmas campaign
Tipo de
formulário

formCampaign:formCampaign

Linguagem
English US
(leia-se, idioma)
Key (Chave)

Sem chave

Campos de
seleção

Marque o campo de seleção Imprimir

Ficha Documento
Layout
BUP:Christmas campaign
Cópias M.

1

Ficha definição ampliada
Matrix Id (ID da grdSelect
matriz)

Se, agora, você for para Módulos > Parceiros de negócios > Relatórios do parceiro de negócios, você
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encontrará a entrada Carta padrão. Quando você selecionar essa entrada, a tabela de seleção se abrirá e você
poderá escolher os parceiros de negócios aos quais a carta deve ser enviada.
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6.6.5

Geral

6.6.5.1

BatchPrinting

A funcionalidade de impressão em lote no módulo coresuite designer permite configurar o sistema para que
imprima ou envie documentos específicos automaticamente.
O exemplo a seguir demonstra como imprimir pedidos do cliente que ainda não foram impressos. Uma
amostra de consulta (SWA_LD_SampleBatchQuery) está disponível e é instalada automaticamente com o
coresuite country package. Você só precisa ajustá-la um pouco. Os alarmes padrão do SAP Business One
serão usados para acionar o início do trabalho de impressão.
Para configurar tudo, são necessárias 3 etapas:
Etapa 1 - Definir a consulta
Etapa 2 - Criar alerta do SAP Business One
Etapa 3 - Ajusta a configuração do coresuite designer

6.6.5.1.1 Etapa 1 - Definir a consulta
Primeiro, é necessário definir a consulta para a impressão em lote.
Em nosso exemplo, usamos a consulta SampleBatchQuery. Para abrir a consulta, vá para Menu >
Ferramentas > Consultas > Consultas do usuário > SWA_LD_Data > SWA_LD_SampleBatchQuery. Insira os
seguintes dados:
FormType

139
Em nosso exemplo, queremos retornar apenas os pedidos de venda não impressos; por
isso, definimos o tipo de formulário "139" (Pedido de venda).

Printdefinition

Neste exemplo, é usado o Pedido de venda. O Código pode ser diferente; não deixe de
verificá-lo no Gerenciamento de layout.

Número interno A próxima coluna emite o número do documento.
AttGroup

Definido como 1.
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6.6.5.1.2 Etapa 2 - Criar alerta do SAP Business One
Em uma segunda etapa, é necessário criar um alerta que execute a consulta.
1. Vá para Módulos > Administração > Administração de alertas e crie o alerta BatchPrint para a consulta
SWA_LD_SampleBatchQuery.
2. Defina o alerta como ativo e atribua-o a um usuário.
3. Insira a frequência em que o alerta deve ser executado. (Os dois minutos no exemplo abaixo têm fins
meramente ilustrativos. Em um ambiente real, outra frequência seria mais apropriada; por exemplo, uma
vez por dia ou uma vez por semana.)

6.6.5.1.3 Etapa 3 - Ajustar a configuração do coresuite designer
Vá para Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite designer > Configuração > Batchprint para a
terceira e última etapa.
Apenas um usuário pode executar a impressão em lote; logo, é preciso definir esse usuário na ficha
Batchprint:
Usuário

Insira o usuário autorizado a executar a impressão em lote.

Alerta

Selecione o alerta que você copiou na etapa 2.

Modo de
impressão

Selecione Imprimir, pois você quer imprimir o relatório.

Intervall [min]

Defina o intervalo em que o relatório deve ser impresso.
Insira "1440" (24 x 60) se quiser imprimir o relatório todo dia.
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6.6.5.2

Impressão remota

O coresuite designer pode receber trabalhos de impressão em uma pasta e executá-los. Para tanto, são
necessárias as seguintes etapas:
Criar a pasta
Configurar o coresuite designer
Criar o arquivo do trabalho de impressão
Criar a pasta
Crie uma pasta na qual gravar os trabalhos de impressão. Você pode salvar essa pasta onde quiser.
Configurar o coresuite designer
Depois, é necessário configurar o coresuite designer. Vá para Módulos > Administração > Add-Ons >
coresuite designer > Configuração > Impressão em lote. Em Caminho do parâmetro, insira o caminho para a
pasta recém-criada. Usuário e Modo de impressãosão tratados da mesma forma que na Impressão em lote. O
Intervalo não é usado para Impressão remota.
Grave suas alterações e reinicie o coresuite.
Criar o arquivo do trabalho de impressão
Reiniciado o coresuite, todos os trabalhos de impressão gravados como arquivos de texto nessa pasta serão
impressos. A sintaxe para esses arquivos de texto se assemelha a:
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<job>
<type mode="Print" layoutid="0" formtype="139"/>
</paramsets>
<paramset>
<params>
<param key="DocEntry" value ="3"/>
<param key="PrintDef" value ="T0000007"/>
</params>
</paramset>
<paramset>
<params>
<param key="DocEntry" value ="4"/>
<param key="PrintDef" value ="T0000007"/>
</params>
</paramset>
</paramsets>
</job>
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6.6.5.3

Consultas de cópias

Em Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite designer > Printdefinition > Documento > Cópias, você
pode selecionar o número de cópias. Esse número, porém, não representa o número de cópias, mas a
consulta que foi gravada como "1".

A pasta SWA_LD_Copy contém todas as consultas que podem ser usadas na coluna Cópias na
Printdefinition. Isso significa que existem incontáveis opções para definir o número de cópias usando
consultas SQL.
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6.6.5.3.1 Cópias usando UDFs
Um exemplo prático é a definição do número de cópias usando um campo definido pelo usuário (UDF). Para
isso, é necessário criar uma nova consulta:
SELECT
CASE
WHEN T0.U_Copies IS NULL
THEN 1
ELSE T0.U_Copies
END
FROM OCRD T0
WHERE T0.CardCode = '[%CardCode]'
Agora, você pode gravar essa consulta na pasta SWA_LD_Copy e usá-la na definição de impressão. Se o
UDF não estiver definido, isto é, se for NULL, será impressa uma cópia. Se um valor tiver sido atribuído ao
UDF, esse valor será usado como número de cópias:
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6.6.5.3.2 Número de cópias dependendo do país do PN
Outro exemplo prático é a definição do número de cópias dependendo do país do parceiro de negócios. Para
isso, você poderia usar o seguinte exemplo de consulta:
SELECT
CASE
WHEN T0.Country <> (SELECT T2.Country FROM OADM T2)
THEN 2
ELSE 1
END
FROM OCRD T0
WHERE T0.CardCode = '[%CardCode]'

CORESUITE DESIGNER

398

6.6.5.4

Impressão, exportação, exibição

Com o coresuite designer, você pode exportar e imprimir relatórios e documentos de diversas formas. As
formas utilizadas com mais frequência são impressões, exportações para PDF e e-mails. Também é possível
exportar relatórios e documentos para formato do Word ou do Excel.

6.6.5.4.1 Impressão
Para imprimir um documento, a layoutdefinition e a printdefinition devem estar configuradas corretamente.
Na Printdefinition, você pode definir o número de cópias a serem impressas quando você pressionar o botão
Imprimir no SAP.
Na Layoutdefinition, você pode definir a impressora, as bandejas, os usuários e o idioma.
O exemplo a seguir ilustra como imprimir um pedido de venda no escritório e, ao mesmo tempo, imprimir uma
ordem de produção no centro de produção. Os dois documentos se baseiam no mesmo layout, diferindo em
dois pontos principais:

2 docum entos: 1 pedido de venda, 1 ordem de produção
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6.6.5.4.1.1

Etapa 1 - Printdefinition

Abra um pedido de venda existente e selecione
para abrir a printdefinition.
Vá para a ficha Documento e adicione uma nova linha. Nessa segunda linha, defina o layout da ordem de
produção. Insira os seguintes dados na segunda linha:
Layout

Selecione o layout DIN padrão (Document DIN - LD (DOC00008)).

Cópias

1
(Você quer imprimir uma cópia de cada layout.)

Texto Livre

prod
Com este texto, você pode marcar o layout como layout da produção.

Linguagem
Alemão
(leia-se, idioma) O layout de produção será sempre impresso em alemão (porque os empregados que
trabalham no centro de produção só falam alemão).
6.6.5.4.1.2

Etapa 2 - Layoutdefinition

Na próxima etapa, você ajustará a layoutdefinition.
Clique duas vezes no cabeçalho da linha na printdefinition para abrir a layoutdefinition.
Vá para a ficha Impressora e insira os seguintes dados:

Página

Linha 1

Linha 2

Todas as outras

Todas as outras

Texto
Livre

prod
Este texto deve corresponder ao texto que você
definiu na etapa anterior, no Texto livre da
printdefinition.

Tipo de 139 : Sales Order (Pedido de venda)
formulári
o

139 : Sales Order (Pedido de venda)

Impresso Insira o caminho para a impressora 1.
ra

Insira o caminho para a impressora 2, localizada
no centro de produção.

Bandeja Aqui, você pode inserir a bandeja cujo papel a
impressora deverá usar.

Aqui, você pode inserir a bandeja cujo papel a
impressora deverá usar.

Você pode deixar todos os outros campos vazios.
Grave suas alterações.
Se você imprimisse agora, o escritório e o centro de produção receberiam exatamente o mesmo documento,
ou seja, o texto livre não faz nenhuma diferença no momento. Também é possível imprimir o mesmo
documento em duas impressoras adicionando uma linha com duas cópias na printdefinition e definindo as
cópias "0" e "1" na layoutdefinition. Porém, na próxima etapa nós vamos definir as diferenças entre os dois
layouts.
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6.6.5.4.1.3

Etapa 3 - Diferenças no layout

Clique em Abrir o designer na layoutdefinition.
No Designer, vamos especificar as diferenças no layout. Em nosso exemplo, há duas diferenças entre os dois
layouts:
Não há rodapé na ordem de produção
Há um título diferente na ordem de produção
1. Não há rodapé na ordem de produção
Vá para a árvore do documento e selecione "DocumentFooter":

Selecione a ficha Propriedades, clique em Ligações e vá para o campo Visível. O Script Editor se abre em
uma nova janela. Insira o script que assegura que o rodapé fique visível somente se o parâmetro não for "prod".
Tal sintaxe se assemelhará a:
GetData("LD.Par.FreeText")<>"prod"
É possível carregar o parâmetro Texto livre no editor selecionando Datasources > LD > Par > Texto
livre.
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2. Há um título diferente na ordem de produção
Na segunda etapa, é preciso ajustar o título do documento.
Para tanto, clique no título do documento. Vá para Propriedades > Gerar script e amplie o script existente. O
script ampliado diz o seguinte:
"Se o parâmetro Texto livrefor "prod", o título do documento será "Ordem de produção". A sintaxe para isso é
a seguinte:
If GetData("LD.Par.FreeText") = "prod" Then
txtDocTitel.Value = "Ordem de produção"
End If

Script ergänzen

Grave suas alterações.
Agora, quando você abrir algum Pedido de venda e clicar no botão Imprimir, o coresuite designer imprimirá os
documentos relevantes.
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6.6.5.4.2 Exportar PDF
Usando a printdefinition, você pode criar uma exportação para PDF.
Cenário
Você quer criar um PDF do pedido de venda e um PDF da ordem de produção. Para tanto, é necessário
marcar o campo de seleção "PDF" na printdefinition. O coresuite designer cria automaticamente os nomes
desses arquivos. Contudo, também é possível criá-los manualmente. Para fazer isso, vá para a ficha
Documento e insira o nome do arquivo na coluna Exportar nome de arquivo (leia-se, nome de arquivo para
exportação).

Se, agora, você abrir um pedido de venda e selecionar
, o coresuite designer gravará os arquivos em uma
pasta temporária. Como alternativa, você pode definir um caminho de exportação. Para tanto, vá para a ficha
E-mail/Fax na printdefinition e insira o caminho no campo Caminho Exportação.
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6.6.5.4.3 E-mail
Com o coresuite designer, é possível enviar por e-mail os documentos gerados. Para tanto, é necessário fazer
as configurações relevantes na printdefinition, em E-mail/Fax.

Printdefinition (exem plo de cham ado de serviço)

Neste exemplo (printdefinition Chamado de serviço), o endereço de destino foi extraído da pessoa de contato
do parceiro de negócios com uma consulta SQL. O parâmetro de consulta correspondente é [%callID]. Da
mesma forma, você pode definir o endereço CC (por exemplo, o técnico atribuído a esse chamado de serviço)
e o endereço de cópia oculta (BCC).
Você pode trabalhar com uma consulta SQL ou com elementos de texto, mas não pode usar ambos no
mesmo campo.

A linha de assunto foi criado usando-se um texto da Coleção de textos ([@0000021]) e o ID do
chamado atual ([%callID]).
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Você também pode usar elementos definidos da Coleção de texto como o texto do e-mail.
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6.6.6

Parâmetros de sistema

O coresuite designer oferece uma série de parâmetros de sistema que você pode usar em:
- Scripts (usando GetData("LD.Par.ParamName"))
- Consultas (usando [%ParamName])
A seguir, encontra-se uma lista dos parâmetros mais importantes, com casos de uso:
Parâmetro

Descrição

PrintMode

Contém o modo no qual o layout é processado.
"N" -> Impressão ou visualização
"P" -> PDF
"E" -> E-mail
"F" -> Fax
"W" -> Word
"X" -> Excel
Caso de uso: você quer imprimir um layout no papel timbrado com o logotipo da
empresa e enviar o mesmo layout por e-mail.
Solução: exibir logotipo somente se PrintMode<>"N".

FormType

Contém o tipo de formulário a partir do qual o layout será iniciado.
"139" -> Pedido de venda
"140" -> Entrega
...
Caso de uso: você quer imprimir uma oferta especial na área de rodapé da entrega.
Solução: exibir rodapé somente se FormType="149"

Preview

"Y" se em visualização; do contrário, "N".
Caso de uso: você quer exibir setas de hiperlink somente na visualização.
Solução: defina a propriedade Visible (Visível) da seta de hiperlink como Preview="Y".

UserId

Contém o usuário conectado.
Caso de uso: definir dinamicamente o endereço de e-mail na definição de impressão.
Solução: defina a consulta relevante na printdefinition, ficha E-mail/Fax.
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Síntese de todos os parâmetros de sistema e do usuário:
Para obter uma síntese dos parâmetros, você pode usar um layout de diagnóstico pré-instalado na
printdefinition de uma documento, por exemplo, do pedido de venda:

Este é o resultado de um pedido de venda impresso em modo Adicionar (AddMode ="Y"):
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6.6.7

Lidando com documentos de marketing

Quando você trabalhar com documentos de marketing, o coresuite designer será útil em diversas áreas.
1. Recuperação de DocEntry
Ao trabalhar com o coresuite designer, é essencial ler as chaves da tabela de dados do formulário.
Essas chaves são chamadas de parâmetros e podem ser usadas em todas as consultas relacionadas com o
layout.
Podem até mesmo ser usadas em uma printdefinition para, por exemplo, obter um endereço de e-mail
dinâmico.
No entanto, ao trabalhar com documentos de marketing, não podemos ler a DocEntry do formulário, que seria
a maneira normal pela qual o coresuite designer obtém parâmetros.
No caso dos documentos de marketing, o coresuite designer cria a DocEntry - Parâmetro automaticamente,
usando os parâmetros pré-definidos: DocNum, DocDate e DocSeries.
Você sempre pode usar [%DocEntry] para todas as suas consultas e definições relacionadas com
documentos de marketing.
2. Formtype define o objeto
Como podemos ler o FormType de todo SAP- Form pelo SDK, nós o usamos como Identificador de objeto
exclusivo.
Muitos scripts em nossos layouts padrão estão usando o parâmetro FormType para habilitar/desabilitar áreas
e outras ações condicionais.
Logo, uma vez que tivermos um FormType nos documentos de marketing, poderemos usar:
- Consultas unificadas (usando o espaço reservado @@RDR)
- O parâmetro ObjectId
- Formatação condicional e outras questões individuais.
Verifique: SWA_LD_FORMTYPE - Tabela
3. Fonte de dados
A fonte de dados Document_88, sozinha, já traz muitas informações.
Se sentir falta de algo, você pode:
- Ampliar a fonte de dados com suas próprias consultas, usando espaços reservados @@..
- Usar o método rápido e sujo LD.QueryData(...)
Esteja ciente de que já existe uma ItemDescription e um PaymentTerm traduzidos
Como regra geral: Todas as colunas chamadas MLDesc já foram traduzidas para você.
Para as outras, você pode usar LD - Funções:
- GetMLDesc(...) para traduções de campos normais
- GetDesc(....,LangCode) para traduções de valores válidos de UDFs.
- QueryData(...) para obter valores a partir de tabelas de UDFs relacionadas
4. Formtype e documentos de esboço
Acima de tudo, se estiver lidando com documentos normais abertos como esboço de Form no SAP ou usando
a Lista de esboços diretamente do SAP B1, você não terá absolutamente que se preocupar com esboços.
Como descrito no ponto 1, o coresuite designer é orientado a FormType. Então, como podemos lidar com
documentos de esboço em casos diversos dos acima (quando não houver FormType)?
Se você, por exemplo, quiser usar documentos de esboço que utilizem nossa fonte de dados Document_88 a
partir de SelectGrids, Remote- ou Batchprinting, terá que especificar o FormType SWA_LD_DRAFT na
Printdefinition relacionada. Isso indica ao coresuite designer que você deseja usar o DRF - Substituição para o
@@RDR - Consultas e definir o parâmetro AddMode como "Y".
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No entanto, você ainda terá que lidar com muitas condições no próprio layout, porque os scripts não cuidam
do FormType "SWA_LD_DRAFT".
Se você verificar nossos scripts, eles usam FormTypes como "133", "139", que são documentos normais.
Para transferir automaticamente o SWA_LD_DRAFT - Formtype para seu FormType real, basta marcar
SWA_LD_DRAFT para FormType na configuração geral do coresuite designer.
Assim, todos os scripts existentes também funcionarão como o previsto.

CORESUITE DESIGNER

409

6.6.8

Designer integrado - Sharpshooter

A documentação completa do Sharpshooter, bem como seu Guia de Introdução, no site do software
PERPETUUM:
http://www.perpetuumsoft.com/Product.aspx?lang=en&pid=21&tid=documentation

CORESUITE DESIGNER

410

6.6.8.1

LayoutHelper

Este capítulo descreve as funções predefinidas do módulo coresuite designer. Você pode usá-las com o
designer integrado (Sharpshooter), bem como em regras do coresuite customize.
Para chamar as funções, use o formato LayoutHelper.LD.<nome da função>.

6.6.8.1.1 Funções
Funções são um tópico importante do Designer. Elas são insubstituíveis na geração de relatórios dinâmicos.
O Designer vem com muitas funções padrão que podem ser ativadas. Além disso, é possível definir funções
próprias nos layouts. Neste capítulo, vamos trabalhar com o Visual Basic.
6.6.8.1.1.1

Princípios básicos

As funções têm, essencialmente, sempre a mesma sintaxe
Function <Nome da função>(<Entradas da lista de parâmetros>) As <Tipo de dados>
Instructions
End Function
Os seguintes tipos de dados são usados com frequência:
Tipo de dados

Requisitos de memória

Intervalo de valores

Booleano

2 bytes

Verdadeiro ou falso

Date

8 bytes

Valor de data de 01.01.0001 a
31.12.9999

Decimal

16 bytes

Número com ponto flutuante de 7,9 * 10^28 a +7,9*10^28

Duplo

8 bytes

Número com ponto flutuante em
precisão dupla, de -1,7*10^308
a +1,7*10^28

Inteiro

4 bytes

Número inteiro entre 2.147.483.648 e +2.147.483.647

Cadeia

2 bytes

Cadeia de caracteres de 0 a
aproximadamente 2 bilhões de
caracteres Unicode

A função pode ser acessada posteriormente, nas ligações de componentes (configurações), e retorna o valor
calculado pelas instruções. Ela pode ser acessada com a seguinte sintaxe:
<Nome da função>(<Entradas>)

6.6.8.1.1.2

Exemplo

O exemplo a seguir usa a lista de itens (controle de estoque). Primeiro, uma consulta SQL é gerada,
apresentando nossa fonte de dados. A consulta foi criada e gravada no gerador de consultas.
SELECT T0.ItemCode, T0.ItemName, T0.OnHand
FROM OITM T0
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Com base nessa consulta, uma nova definição de layout é inicializada. Nela, tanto a consulta SQL gravada,
quanto o tipo de formulário de design 150 estão selecionados.

Layoutdefinition

Criada a definição de layout, o Designer é inicializado. No Designer, um lista de itens simples é criada.
Primeiro, a banda de dados com a fonte de dados da consulta SQL é chamada. A banda tem uma seção de
cabeçalho, que descreve as colunas, e uma área de detalhes. Os componentes de texto que descrevem o
código do item e a descrição e o controle do estoque (OnHand) são colocados nessas duas áreas.

Aufbau Layout

A seguir, a cor do texto do controle do estoque (OnHand) deve ser definida dinamicamente. O ponto é que o
estoque seja colorido de vermelho quando o número de itens armazenados atinja 0 ou menos; de laranja,
quando o número estiver entre 1 e 100; e de verde, quando acima de 100. O modo mais fácil de fazer isso é
trabalhar com estilos. Três novos estilos foram definidos. A única diferença entre eles é o nome ("rot",
vermelho; "orange", laranja; "gruen", verde) e as opções de preenchimento, nas quais as cores correspondem
aos nomes.
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Estilos

Em seguida, um script é criado. Para tanto, o primeiro nível do diretório de documentos é selecionado e a
função é definida nas configurações, no CommonScript. A sintaxe da função é:
Function Farbe(bestand As Double) As String
Dim col As String
If bestand <= 0 Then
col = "rot"
Else If 0 < bestand AND bestand < 101 Then
col = "orange"
Else
col = "gruen"
End If
Return col
End Function
A função é denominada ’Farbe’, requer o estoque em formato Duplo e retorna uma cadeia. Uma variável
denominada 'col' é inicializada e determinará um valor para a condição If then Else. Essa variável, por fim,
retornará com 'Return'.

CORESUITE DESIGNER

413

Com m onScript

Este script nada mais faz do que verificar o estoque e retornar a definição de estilo. Em seguida, a função
deve ser aplicada às configurações dos componentes de texto no controle do estoque. Isso é feito nas
ligações. A função 'Colour' é chamada a partir da ligação 'Style Name' e o valor de entrada necessário é
inserido. O valor é obtido da banda no Script Editor.

Verw endung der Funktion
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Quando chamado, o relatório é exibido da maneira abaixo. O estoque é colorido de acordo com a definição na
função:

6.6.8.1.2 Funções disponíveis
Este capítulo descreve algumas das funções padrão existentes no Designer. Elas são sempre chamadas nas
Ligações com LD.<nome da função>. Não se esqueça de que essas funções devem ser ativadas. Isto pode
ser definido nas importações.

ative o LayoutHelper

6.6.8.1.2.1

Síntese de todas as funções

As seguintes funções estão disponíveis no LayoutHelper:
AddAttachment
AddHyperLink
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AddTitle
AddToTags1
AddToTags2
AddToTags3
BookmarkText
CleanTitles
CreateColumnArray
CreateTableFromText
Date
DrawImage
DrawThumbnailImage
ExecuteHyperLink
ExecutePrintDef
Fstr
GetAllFormData
GetBaseDirectory
GetColumnType
GetDataTable
GetDate
GetDesc
GetDimensions
GetEANCheckDigit
GetFormattedAddress
GetImageSize
GetMLDesc
GetNum
GetObjectName
GetText
IsEmpty
IsEmptyDate
IsEmptyObject
IsProduction
IsPurchase
IsSales
IsService
IsValidSQL
LoadLD
MultiLine
MultiLine RTF
OneNewLine
OpenForm
OpenLayout
OpenMenuByParentAndName
OpenObject
OpenObjectByLink
OpenPrintdef
ParamDate
ParamDateTime
QueryData
QueryDataDate
QueryDataNum
ReplaceTextParam
ReplaceTextParamInSQL
ReplaceValueSpacesWithNBSP
ResetAfterExportEvent
ResetAfterMailOrFaxEvent
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ResetAfterPrintEvent
ResetAfterPrintOrPreviewEvent
SetCulture
SetFormType
SetReplaceWith
StartAfterExportEvent
StartAfterMailOrFaxEvent
StartAfterPrintEvent
StartAfterPrintOrPreviewEvent
StartArchiveEvent
StartBeforeArchiveEvent
StartEndOfPrintOrderEvent
StartFaxGeneratedEvent
Tag2
Tag3
WeekOfYear
WeekOfYearISO8601
WeekOfYearMon
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6.6.8.1.2.2

AddAttachement

LD.AddAttachement([Pfad])
A função Attachement permite anexar vários arquivos a um layout, que é enviado por meio da funcionalidade
de e-mail do Designer. Encontra-se, a seguir, um exemplo de envio de um pedido de venda por e-mail. O
objetivo é enviar cada item do pedido em uma ficha de informação em formato PDF. Todas as fichas de
informações neste exemplo são gravadas na mesma pasta e denominadas segundo o código do item:

Em seguida, na DocumentRow (linha do documento) do layout DIN, a função é inserida, fazendo com que a
ficha de cada item seja enviada.
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O caminho neste exemplo é estático. O Filename (nome de arquivo), porém, é gerado de maneira dinâmica: é
o ItemCode (código do item). O formato de arquivo também é estático. Assim, quando esta cotação for
enviada por e-mail, sempre que um artigo tiver uma ficha de informação, esta será enviada como anexo.
LD.AddAttachment("C:\workshop\FactSheets\" & DocumentRow("ItemCode") & ".pdf")^

CORESUITE DESIGNER

419

6.6.8.1.2.3

AddHyperlink

Com a função AddHyperlink, várias funções podem ser abertas com um clique. A título de exemplo, a imagem
do artigo no documento de marketing DIN será aberta no MS Paint com um clique.

Hyperlink

Hyperlink
No campo Hyperlink (hiperlink) nas ligações, o nome e o parâmetro são transmitidos como valor. Neste
exemplo, inserimos o nome 'MyClick123' e o parâmetro é o caminho e também o nome da imagem do artigo.
"[Nome; Parâmetro]"
"[MyClick123;""" & GetData("B1_Data.CompanyDefaults.BitmapPath") & DocumentRow("RowRowItems.
PicturName") & """]"

Scrip de geração
No script de geração do documento, o hiperlink é chamado e conectado a uma função do Common Script
(consulte o próximo ponto).
LD.AddHyperLink("MyClick123", Addressof MyClick)

Common Script
No Common Script do documento, a função (chamada MyClick) é definida e abre o MS Paint.
Private Sub MyClick(rawUrl As String, sPath As String)
Dim p As System.Diagnostics.Process = New System.Diagnostics.Process()
p.StartInfo.FileName = "mspaint.exe"
p.StartInfo.Arguments = sPath
p.Start()
End Sub
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6.6.8.1.2.4

BookmarkText

LD.BookmarkText(<texto na forma de cadeia de caracteres>)
É possível adicionar marcadores a qualquer objeto no Designer. Um losango é inserido antes do marcador:
"#Bookmarktext". Se uma ‘/’ ou ‘\’ aparecer no marcador, o Designer a interpretará como um subcapítulo. Se
quiser esse tipo de notação, use a função LD. Nesse caso, "um/dois" se transforma em "um_dois", e não em
um capítulo "um" com um subcapítulo "dois".
LD.BookmarkText("#one/two")
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6.6.8.1.2.5

CreateTableFromText

CreateTableFromText(<Engine As Render Engine>, <name As String>, <text As String>, <column
Splitter As String[]>, <row Splitter As String[]>)
O nome que será usado mais tarde para chamar novamente pode ser definido em "nome". O elemento de
texto da fonte de dados é inserido em "texto". A quebra de linha ou coluna é inserida em "coluna" e
"divisor de linhas".
Em seguida, o layout padrão é ajustado (Document DIN) de modo a permitir que tabelas pequenas sejam
criadas com o editor de texto. Essa é a única forma de criar tabelas, já que o editor não reconhece tabelas
html.
Criação de uma tabela
Primeiro, uma pequena tabela é criada em um pedido de venda. Neste exemplo, a extensão de linha de um
item é usada e uma pequena tabela é inserida. Neste exemplo, a tabela está estrutura assim: se uma nova
linha for criada no editor com o comando Enter, uma nova linha será exibida depois na tabela. Se um espaço
vazio for criado com 4 toques na tecla de espaço, isso será interpretado como uma nova coluna.

criar um a tabela
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Ajustes ao layout (Document DIN)
Primeiro, uma nova variável é inicializada no nível superior no Common Script. Essa variável lerá o número de
colunas na tabela, posteriormente:

A variável que acabamos de definir é sobregravada com o valor retornado pela função Create TableFromText. O
fato é que a função indica o número máximo de colunas na tabela. O script a seguir é inserido no
GetDataScript da banda de dados "Document Row" (Linha do documento) em "Properties" (Propriedades).

GetDataScript

anzSpalten = LD.CreateTableFromText(Engine, "Zeilenerweiterung", DocumentRow("Text"),new String() {"
"},new String(){vbcr})
Os seguintes valores devem ser inseridos na função: apenas selecione "Engine" como mecanismo de
renderização. Neste exemplo, a cadeia "Zeilenerweiterung" é inserida como nome. O elemento
correspondente é enviado como texto a partir das fontes de dados. Em nosso exemplo, o elemento em
questão – a extensão de linha – seria DocumentRow("texto"). Para finalizar, precisamos apenas definir a
condição para a inserção de uma nova linha e coluna. Uma nova coluna é inserida por meio de uma
sequência de 4 toques na tecla de espaço {" "}. Um "Enter" é criado
junto com a cadeia {vbcr}. Esta função, agora, cria a tabela e exibe o número máximo de colunas como

CORESUITE DESIGNER

423

valor de retorno (numColumns).

A seguir, uma nova banda de dados é criada no documento, em DocumentRows. O nome definido
anteriormente pode ser inserido aqui. Neste caso: Zeilenerweiterung.

Agora, é preciso indicar aos campos de texto o que exibir. Com essa finalidade, o nome e a coluna devem ser
inseridos novamente nas ligações, como valores. Em seguida, a segunda coluna, com "Col2". A primeira
coluna teria "Col1", e assim por diante. É possível que 3 colunas sejam criadas no layout agora, mas apenas
2 colunas serão usadas depois, no campo de texto. Para que nenhum problema fosse causado pelo designer,
a coluna "não utilizada" devia ser ocultada. Para tanto, a opção correspondente foi selecionada nas ligações,
em "visible" (visível). Segue um exemplo: a coluna 2 deverá ser exibida apenas quando a tabela no editor de
texto tiver mais de uma coluna. Consequentemente, a coluna 3 deve conter: numcolumns>3... etc.
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Quando você visualizar o layout, a tabela aparecerá assim:
linha 1 coluna 1
linha 2 coluna 1
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linha 1 coluna 2
linha 2 coluna 2

linha 1 coluna 3
linha 2 coluna 3
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6.6.8.1.2.6

Date

LD.Date(<Elemento>,<Formato de data>)
Esta função funciona da mesma maneira que a função "Fstr". A única diferença é que, nesta função,
trabalharemos com formatos de data. Como exemplo, um texto ampliado arquivado é inserido aqui e seu
conteúdo é definido nas Ligações.
"Hoje é " & LD.Date(Now, "dd.MM.yyyy")
Os diferentes elementos são unidos com um &. As cadeias de caracteres devem sempre ser escritas entre
‘’’’. Para ter uma referência dos diferentes formatos de data (aqui, dd.MM.yyyy), consulte http://msdn2.
microsoft.com/en-us/library/8kb3ddd4.aspx.
Quando o layout for processado, o campo de texto será exibido desta forma: ‘Hoje é 25.02.2008’’
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6.6.8.1.2.7

DrawImage

LD.DrawImage(<Caminho como objeto>)
O coresuite designer pode gerar imagens dinamicamente. No caso de elementos de imagem, uma imagem
pode ser atribuída de modo permanente com o uso das propriedades em Imagem. Você pode trabalhar com
funções de imagem nas Ligações ou no Script de geração.
Exemplo: exibir imagens do produto. Esta função usa o caminho de bitmap padrão e o nome da figura da
fonte de dados de marketing para produzir caminhos de bitmap dinâmicos completos.
LD.DrawImage(GetData("B1_Data.CompanyDefaults.BitmapPath") & DocumentRow("RowRowItems.
PicturName"))
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6.6.8.1.2.8

Fstr

LD.FStr(<Elemento>,<Formato de número>)
Esta função permite definir o conteúdo de texto simples. Como exemplo, usamos a lista de controle do
estoque. No caso do controle do estoque, o valor inserido é um número simples:

Este exemplo demonstra que, em vez de apresentar um número simples, a expressão deve ser a seguinte:
‘’Esta posição contém xxxx itens’’. Com esse fim, deve-se definir texto para os diferentes textos nas
Ligações. O seguinte código foi usado no exemplo:
‘’Esta posição contém &nbsp;" & LD.FStr(articles("OnHand"),"######") & "&nbsp; itens’’
Os diferentes elementos são unidos com um &. As cadeias de caracteres devem sempre ser escritas entre
‘’’’. Para ter uma referência dos diferentes formatos de número (aqui, #######), consulte http://msdn2.
microsoft.com/en-us/library/0c899ak8.aspx
Quando o layout for processado, a exibição será a seguinte:
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6.6.8.1.2.9

GetDesc

Esta função retorna a descrição dos campos definidos pelo usuário (UDFs, User-Defined Fields). Essa
descrição dos UDFs existem quando são definidos valores válidos.

> Defina cam po definido pelo usuário (UDF) com valores válidos no SAP Business One

No formulário do SAP Business One, a coluna esquerda exibe o valor que, normalmente, pode ser consultado
e é retornado pelas fontes de dados padrão.

Para obter o valor à direita (descrição), deve ser usada a função LD.GetDesc.
LD.GetDesc("<Tabela>","<UDF da definição>",<UDF do valor>)
Exemplo:
LD.GetDesc("ORDR", "U_NameUDF", Datasource1.U_NameUDF)
Tradução
A descrição dos valores válidos também pode ser traduzida (1). Para imprimir a descrição traduzida do UDF,
forneça também o ID do idioma como parâmetro e considere usar a tabela correta (2), como exibida na
definição.

A tabela em que a tradução é armazenada pode ser diferente de UDF a UDF. Sempre use a tabela
conforme exibida no formulário Traduções (ponto 2 na captura de tela abaixo).
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LD.GetDesc("<Tabela>","<UDF da definição>",<UDF do valor>, <Código do idioma>)

Exemplo:
LD.GetDesc("ADOC","U_UDF",GetData("B1_Data.Document.U_UDF"),GetData("LD.Par.LangCode"))
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6.6.8.1.2.10 GetDimensions
LD.GetDimensions(<maximum width As Integer>, <maximum height As Integer>, <Image>)
No próximo exemplo, uma imagem que está nas configurações do item deve ser exibida com altura e largura
máximas de 320 pixels. Esta função não pode ser usada nas ligações, pois não dá um valor de retorno. No
exemplo, uma imagem foi inserida no layout e recebeu o nome de "ProductImage" (Imagem do produto) nas
propriedades. O seguinte código foi inserido no Common Script:
ProductImage.Size = LD.GetDimensions(320, 320, ProductImage.Image)

Para poder usar esta função, é necessário executar a função DrawImage primeiro. Do contrário, faltará um
parâmetro de entrada "Productimage.Image" e a função não conseguirá calcular as novas dimensões.
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6.6.8.1.2.11 GetEANCheckDigit
LD.GetEANCheckDigit(<Code As String>)
Esta função gera um dígito de verificação em códigos. No código de barras EAN-13, por exemplo, o último
dígito é um dígito de verificação:

Se os 12 primeiros dígitos do código forem alimentados na função, ela gerará esse dígito de verificação.
LD.GetEANCheckDigit("012345678900")
Valor de retorno: 5
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6.6.8.1.2.12 GetFormattedAddress
V1 para endereço padrão
LD.GetFormattedAddress(<CardCode As String>)
V2 para distinguir endereços diferentes
LD.GetFormattedAddress(<CardCode As String>, <AdressCode As String>, <Adresstyp As
LayoutHelper.LD>)
Quando novos documentos de marketing são adicionados, o SAP® B1 insere os endereços de entrega e de
cobrança no separador "Logística". Podem ser inseridos vários endereços por parceiro de negócios.
Basicamente, eles se dividem em dois tipos de endereço: "Destinatário" e "Cobrança". No entanto, vários
endereços podem ser gravados nesses tipos de endereço com o uso do rótulo "AddrCode".

Tipos de endereço no SAP B1

Se quiser imprimir endereços formatados do modo exposto acima, mas que não se encontram nesses
documentos, use esta função. Usando V1, somente o endereço padrão (normalmente, o endereço de
cobrança) é impresso. V2 permite que você imprima qualquer endereço que desejar. Abaixo, o endereço de
entrega da Funsport Solo é exibido (C1000).
LD.GetFormattedAddress("C1000", "Ship to", LayoutHelper.LD.AddressType.ShipTo)
Exibido:
Althardstr. 999
8105 Regensdorf
SUÍÇA
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6.6.8.1.2.13 GetMLDesc
LD.GetMLDesc(<ValorDef>,<Tabela>,<NomeCampo>,<Cód Primário>,<Cód Idioma>)
A função GetMLDesc permite testar a impressão de várias entradas nos campos do SAP® Form em um
idioma específico. O Designer oferece traduções padrão para os valores em certos campos. Elas podem ser
chamadas no layout com o uso de "DescML". O exemplo a seguir apresenta a tradução do nome de um item.

LD.GetMLDesc(Artikel("ItemName"),"OITM","ItemName",Artikel("ItemCode"),GetData("LD.Par.
LangCode"))

Ajuste do idioma como parâmetro de design

Parâm etro de design

Resultado:
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6.6.8.1.2.14 IsEmpty
LD.IsEmpty(<Element As String>)
Esta função retorna a informação sobre se um campo da tabela tem conteúdo ou não. Se tiver, a saída é
TRUE (verdadeiro); se não tiver, FALSE (falso). O próximo exemplo verifica se a imagem de um produto foi
atribuída a um item.
LD.IsEmpty(Items("PicturName"))
Se uma imagem tiver sido atribuído, a resposta será FALSE (falso); se não existir imagem, a resposta
será TRUE (verdadeiro).
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6.6.8.1.2.15 IsPurchase / IsSales
LD.IsPurchase(<Formtype As String>)
LD.IsSale(<Formtype As String>)
É possível consultar simultaneamente se um documento específico se origina de uma compra ou de uma
venda. O tipo de formulário pode ser adicionado à função, que, subsequentemente, retornará uma saída
"verdadeira" ou "falsa".
Exemplo: "Form 139 = Pedido de venda"
LD.IsPurchase("139")
Valor de retorno da função: FALSE
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6.6.8.1.2.16 MultiLine
LD.MultiLine(<Expression AS String>)
Manual line breaks which are defined in SAP can be lost in Designer. The Designer uses a different format to
work on line breaks. Example follows. A text component ‘Remarks’ was integrated in the layout. Two lines of
text were written there and subsequently shown in the print preview.

initial situation

The function can now be called from Bindings under properties for this text component. The following value was
entered under Value: LD.MultiLine(Document("Comments")). Now, the line break will be correctly applied:
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6.6.8.1.2.17 MultiLine RTF
LD.MultiLineRTF(<Expression AS String>)
Esta função funciona do mesmo modo que LD.MultiLine. Contudo, é usada para campos de texto avançado.
Esses campos de texto processam e convertem quebras de linha do SAP®. A função LD.MultiLineRTF corrige
as quebras de linha para que sejam corretamente apresentadas no layout.
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6.6.8.1.2.18 OneNewLine
LD.OneNewLine(<Expression AS String>)
Esta função pode ser usada, por exemplo, em campos de endereço. Quando a caixa postal é omitida, uma
linha vazia pode ser criada:

Essas linhas vazias desnecessárias podem ser ocultas com a função "OneNewLine". Porém, quando as
quebras de linha tiverem que ser geradas, uma das funções multiLine deverá continuar encadeada à função.
Isso se assemelharia, por exemplo, a:
LD.OneNewLine(LD.MultiLine(Document("Adress")))
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6.6.8.1.2.19 OpenLayout
LD.OpenLayout(<LayoutCode As String>, <Parameters As String>)
No caso dos parâmetros, a descrição vem primeiro, e depois o valor, mesmo se houver vários
parâmetros. Exemplo: "CardCode", "C1000"
Esta função permite abrir um layout usando, por exemplo, uma forma, uma seta ou um objeto similar. No
exemplo a seguir, uma seta é inserida antes do CardCode de uma função, o que abre o relatório CRM
correspondente.

O seguinte código foi inserido no hiperlink da seta nas ligações:
LD.OpenLayout("T0000301","CardCode",Datasource("CardCode"),"FromDate",GetData("LD.Par.
FromDate"))
Resultado
O relatório CRM correspondente ao CardCode é aberto.
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6.6.8.1.2.20 OpenObject
V1 sem SAPbouiCOM (objecttype deve ser inserido manualmente)
LD.OpenObject(<ObjectType As String>, <ID As String>)
V2 com SAPbouiCOM (o layoutHelper apresenta todos os objetos)
LD.OpenObject(<Object Type As BoLinkedObject>, <ID As String>)
Usando "SAPbouiCom.BoLinkedObject.", as seguintes sugestões são apresentadas

Tipos de objeto
Esta função abre um objeto. No exemplo a seguir, uma forma de seta é usada para abrir o PN correspondente.

V1
LD.OpenObject("2", "C1001")
V2
LD.OpenObject(SAPbouiCOM.BoLinkedObject.lf_BusinessPartner, "C1001")
Resultado
Ambas as variantes abrem o parceiro de negócio cujo CardCode é "C1001"
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6.6.8.1.2.21 OpenPrintdef
LD.OpenPrintdef(<mode As OpenLayoutModes>, <Formtype As String>, <Parameters As String>)
Usando "LayoutHelper.LayoutOpener.OpenLayoutModes.", você obterá os seguintes modos no Designer:

Os parâmetros são processados como na OpenPrintdef
Esta função pode abrir uma definição de impressão. No exemplo a seguir, uma oferta é aberta com o uso de
uma forma de seta:

O seguinte código foi inserido no hiperlink da seta nas ligações:
LD.OpenPrintDef(LayoutHelper.LayoutOpener.OpenLayoutModes.Preview, "149", "DocEntry", "1")
Resultado
O documento correspondente da oferta é aberto.
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6.6.8.1.2.22 ParamDate
LD.ParamDate(<Elemento>,<Formato de data>)
Esta função funciona da mesma maneira que a função "Date". Ela é usada para dados que exigem
parametrização.

exem plo de um a data em form ato param etrizado
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6.6.8.1.2.23 ParamDateTime
LD.ParamDateTime(<parâmetro>)
Esta função funciona da mesma maneira que ParamDate. Ela retornará um formato de data/hora que permite,
por exemplo, cálculos subsequentes com base nessa data. No exemplo a seguir, um parâmetro (FromDate) é
lido como apareceria, por exemplo, no relatório de CRM.
LD.ParamDateTime(GetData("LD.Par.FromDate"))
Resultado
02.04.2008 00:00:00
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6.6.8.1.2.24 QueryData
LD.QueryData("<consulta SQL>")
Esta função possibilita extrair conteúdo de tabelas externas à fonte de dados. O valor de retorno é sempre
exibido na primeira linha e primeira coluna do resultado da consulta. Se forem detectados erros na consulta,
um relatório de erros será exibido em seu lugar.
Com a função QueryData, o nome do usuário atual deverá ser impresso. A função a seguir é inserida
como valor para um dos campos de texto.
LD.QueryData("SELECT U_NAME FROM OUSR WHERE USER_CODE = '"+GetData("LD.Par.UserId").
ToString() + "'")
Resultado

lista com o usuário real
Este exemplo tem fins meramente de demonstração. O nome do usuário atual também pode ser
impresso facilmente com o uso de GetData ("B1_Data.UserDetails.U_NAME").
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6.6.8.1.2.25 QueryDataDate
LD.QueryDataDate("<SQL-Query As String>")
Quando dados sujeitos a processamento, por exemplo, por meio de funções, são lidos de uma consulta SQL
no BD, convém incorporar a consulta SQL à função "QueryDataDate", em vez de "QueryDate". Usar a função
QueryData normal pode levar a complicações inesperadas, já que o valor de uma função poderá não ser
calculada corretamente. A seguir, apresentaremos um exemplo de como calcular, por exemplo, um prazo de
30 dias para o pagamento a contar da presente data.
Abaixo, uma função é criada com a intenção de usar a presente data como ‘DateTime’, adicionar-lhe 30
dias e retornar a data. Para transmitir a Datetime à função, é necessário trabalhar com LD.
QueryDataDate:
1. Common Script -> Crie uma função
Function Date(Today As Datetime) As Datetime
Dim Deadline As DateTime
Deadline = Today.AddDays(30)
Return Deadline
End Function
2. Valor nas Ligações do item de texto
Date(LD.QueryDataDate("Select GetDate()"))
Resultado
São adicionados 30 dias à data atual e o resultado é inserido no campo de texto. Este exemplo serve
unicamente para demonstrar a ideia, já que existem formais mais racionais de adicionar 30 dias à
presente data.
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6.6.8.1.2.26 ReplaceTextParam
LD.ReplaceTextParam(<String>, <Langcode As String>)
Esta função substitui todos os marcadores de texto consultados no formulário "[%@U0000276]" pelo texto
inserido correspondente. Esta função é útil, por exemplo, quando marcadores padrão são inseridos em UDFs,
em vez de texto. No exemplo a seguir, "[@U0000276]" foi inserido nas observações do parceiro de negócios.
Quando esse campo é consultado no layout, a saída retornada, "[@U0000276]", é dada sem essa função.
LD.ReplaceTextParam(LD.QueryData("SELECT T0.Free_Text FROM OCRD T0 Where CardCode = [%
CardCode]"), GetData("LD.Par.LangCode"))
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6.6.8.1.2.27 WeekOfYear
LD.WeekOfYear(<Date As Object>)
A função WeekOfYear calcula a semana correspondente com base em um determinado objeto de dados, por
exemplo "Now".

"Week " & LD.WeekOfYear(Now)
Por exemplo, entrar 11 de março retornará a próxima "Semana 11".

Segunda-feira do cálculo
Quando o cálculo da semana deve começar na segunda-feira, a seguinte sintaxe pode ser usada:
LD.WeekOfYearMon(<Date As Object>)
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6.6.8.1.2.28 WeekOfYearISO8601
Calcula a semana de acordo com a ISO 8601.
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6.6.8.1.3 getData / Data
getData
Se os dados forem lidos de uma Banda de dados avançada, o coresuite design transformará entradas NULL
em cadeias vazias (dados alfanuméricos) e 0 (dados numéricos). Mas se você carregar parte dos dados
diretamente, com getData("Expression"), o coresuite designer enviará os valores originais. Ou seja, nesse
caso, NULL também poderá ser carregado.
Dados
Para evitar essas entradas NULL, a função deve ser Data("Expressão"). Agora, as características são as
mesmas que na Banda de dados avançada: NULL se transforma em "" (alfanumérico) ou 0 (numérico).

6.6.8.1.4 Hiperlink (setas de drill-down)
Você pode gerar visualizações do Designer por meio de botões de link. Isso lhe permite abrir os SAP® Forms
diretamente da visualização. O botão de link é explicado a seguir, usando o parceiro de negócios baseado no
relatório de CRM.

seta de link

Uma nova Forma é criada na área Detalhes, onde também se localiza o ID do parceiro de negócios. O Código
XML da seta no exemplo, que pode ser inserido diretamente no layout com Ctrl+V, é o seguinte:
<?xml version="1.0" encoding="utf-16" standalone="yes"?><root type="PerpetuumSoft.Reporting.
Designer.ReportClipboard" id="1" version="2"><Controls type="PerpetuumSoft.Reporting.DOM.
ReportControlCollection" id="2"><Item type="PerpetuumSoft.Reporting.DOM.Shape" id="3"
Location="425.19683837890625;64.774421691894531"
Size="41.338581085205078;35.433071136474609" Name="shape1" Line="1 Solid
DarkRed"><ShapeStyle type="PerpetuumSoft.Framework.Drawing.ArrowShape" id="4"
Direction="Right" /><DataBindings type="PerpetuumSoft.Reporting.DOM.ReportDataBindingCollection"
id="5"><Item type="PerpetuumSoft.Reporting.DOM.ReportDataBinding" id="6" Expression="&quot;
[OpenForm;2561;5;;&quot; &amp; BusinessPartnerDetails(&quot;CardCode&quot;) &amp; &quot;;;
Close]&quot;" PropertyName="Hyperlink" /></DataBindings><Fill type="PerpetuumSoft.Framework.
Drawing.LinearGradientFill" id="7" StartColor="OrangeRed" EndColor="Orange" /><Shadow
type="PerpetuumSoft.Framework.Drawing.Shadow" id="8" DY="2.3622047244094491"
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DX="2.3622047244094491"><Fill type="PerpetuumSoft.Framework.Drawing.LinearGradientFill" id="9" /
></Shadow></Item></Controls></root>
As seguintes seções explicam como vincular essa seta:
OpenLayout
OpenPrintdef
OpenObject

6.6.8.1.5 Agrupamento de dados
A AdvancedGroupBand possibilita várias opções de agrupamento. Este exemplo mostra uma lista de pessoal
simples, agrupada por departamento. Primeiro, um novo layout é criado. Neste exemplo, uma pequena
consulta SQL foi executada como fonte de dados:
SELECT T0.[empID], T0.[lastName], T0.[firstName], T0.[remark], T1.[Name] AS [Department], T2.
[USER_CODE],
FROM OHEM T0 LEFT JOIN OUDP T1
ON T0.dept = T1.Code
Com essa fonte de dados, um novo layout é criado no cadastro de pessoal e, em seguida, formatado no
Designer. Comece com uma Banda de dados avançada, que usa a consulta criada como fonte de dados. Uma
vez que a lista de pessoal deve ser exibida agrupada por departamento, uma Banda de grupo avançada será
inserida nessa Banda de dados avançado, apresentando, como de hábito, os detalhes e o respectivo
conteúdo. Neste exemplo, um cabeçalho com um elemento de texto indicando o departamento foi inserido no
topo. O cabeçalho é repetido para cada novo grupo; os detalhes, para cada sentença de dados, como de
costume.

crie o layout

Deve-se indicar à GroupBand quais critérios de agrupamento usar. Para tanto, clique na AdvancedGroupBand
e defina as ‘GroupExpressions’ em propriedades. Neste exemplo, a Expressão de grupo é ‘Department’.
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Definição da GroupExpression

Quando acessado, o relatório será apresentado da seguinte maneira:

Resultado

6.6.8.1.6 Abrir o designer
O Designer é aberto a partir do formulário "Layoutdefinition". Layouts existentes podem ser selecionado e, em
seguida, processado com "Abrir o designer". Quando um novo layout é definido, fontes de dados devem ser
alimentadas no Designer. Isso é feito com fontes de dados pré-definidas ou com consultas definidas pelo
usuário. Inseridas as informações necessárias, o Designer pode ser aberto usando-se o mesmo botão.
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iniciar o Designer

6.6.8.1.7 Propriedades da página
Usando o Designer, você pode criar várias páginas totalmente diferentes. (Use
para criar uma nova
página.) Essas páginas são definidas nas Configurações de página. Para acessá-las, clique na página
correspondente e selecione Configurações. Também é possível acessá-las diretamente, usando o botão
da linha superior. As seguintes configurações podem ser definidas para cada página:
Aparência

StyleName permite que você defina o estilo a ser usado como padrão em novos
elementos.

Dados

Em Tag, mais informações podem ser adicionadas às configurações da página.

Design

A definição da página é introduzida em Nome. Assim, a página aparecerá posteriormente
também no Diretório de documentos.

Layout

O tamanho real da página é definido em Tamanho. A posição em relação aos elementos
em uma posição superior pode ser definida em Local. No caso de páginas, normalmente é
0,0.

Navegação

A definição nos Marcadores aparece na estrutura da página na Exportação PDF.

Configurações
da página

As margens da página podem ser definidas em Margens. Essas margens serão exibidas
como linhas finas vermelhas e podem ser úteis para o posicionamento dos componentes.
A orientação do papel pode ser definida em Orientação. O tamanho do papel é
determinado em Tipo de papel. TemplateSize, por outro lado, não tem nenhuma relação
com o tamanho de impressão, mas, sim, com a área de trabalho no Designer. Ao
trabalhar com muitos elementos, é aconselhável aumentar o tamanho do modelo na
direção y, para ganhar mais espaço e ordenar os componentes.

Script

GenerateScript permite que você defina um script a ser executado com base na
reprodução do relatório.
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6.6.8.1.8 Tabelas dinâmicas
Nesta seção, uma tabela dinâmica será criada. O pivô mostra a disponibilidade dos itens nos diferentes
estoques. Como fonte de dados, será usada uma consulta simples:
SELECT * FROM OITW
Em seguida, uma nova layoutdefinition será criada, contendo essa consulta. No Designer, uma tabela
dinâmica é posicionada pela ferramenta correspondente. Nas propriedades, a fonte de dados (consulta) deve
estar definida como a banda de dados avançada. Com um duplo clique na tabela dinâmica, uma nova janela de
propriedades se abre.

Propriedades
Na área dos campos de origem, os elementos da consulta são listados. Com o método de arrastar e soltar,
eles podem ser posicionados no meio das seções. Neste exemplo, os depósito são definidos na dimensão x e
os diferentes itens na dimensão y. No campo de fatos, o estoque real (onHand) é exibido. Obviamente,
também é possível criar o relatório em várias dimensões; por exemplo, na dimensão y, primeiro agrupado pelo
grupo de artigos e, em seguida, pelos artigos.

CORESUITE DESIGNER

454

Estilos
Na seção "Styles", para cada tipo de campo na tabela, um estilo pode ser escolhido. Na instalação do
designer, vários estilos foram pré-instalados. Eles podem ser usados como no exemplo a seguir:

Resultado

6.6.9

Crystal Reports Designer

A seção a seguir fornece informações sobre o Crystal Reports Designer.
Note que documentamos apenas as funções específicas à nossa integração com o Crystal Reports Designer.
Para informações mais detalhadas, consulte a Ajuda F1 e a documentação disponível on-line.
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6.6.9.1

Abrir o Crystal Reports Designer

Crie uma nova layoutdefinition para abrir o Crystal Reports Designer:
Name

Insira um nome para o layout.

Categoria

Selecione uma categoria; por exemplo, BusinessPartner (Parceiro de negócios)

Projetar o tipo
de formulário
(leia-se, tipo de
formulário de
design)

Selecione um tipo de formulário de design; por exemplo, 134:BusinessPartner.

Tipo

External Report (Relatório externo)

Fonte de dados Selecione uma fonte de dados; por exemplo, BusinessPartner (Parceiro de negócios).
(Certifique-se de definir os parâmetros corretos ao usar uma fonte de dados predefinida.)
Format

Padrão

Estado

Ativo

Ficha Parâmetros
Clique em Obter a partir de Datasource para carregar os parâmetros existentes. Se não houver parâmetros,
nada será exibido.
Ficha External Report (Relatório externo)
Formato de
Crystal Reports
dados de
exportação
Tipo de
conexão

Selecione a opção relevante; por exemplo, Empresa atual.

Clique em Adicionar para criar a layoutdefinition.
Reabra esta layoutdefinition e, em Caminho do arquivo, insira o caminho para o arquivo do modelo .rpt (versão
retrato ou paisagem).
Clique em Atualizar e, depois, em Abrir o designer para iniciar o relatório no Crystal Reports Designer. Isso
pode demorar alguns segundos. O layout será exibido em modo de design.
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6.6.9.2

Armazenamento de arquivos

Caminho do arquivo
Todos os arquivos são gravados na pasta especificada em Módulos > Administração > Inicialização do
sistema > Configurações gerais > Caminho > Pasta de ampliações.
Se você não tiver definido uma pasta nesse local, os arquivos serão gravados na pasta Arquivos de programas
> ... > SAP > SAP Business One > AddOns.
ID de arquivo
Para visualizar os arquivos relevantes ao relatório externo, como relatórios do Crystal Reports, vá para
Layoutdefinition > External Report e clique no botão ao lado do campo ID de Arquivo:

Arquivos relevantes
São necessários dois arquivos para projetar relatórios com o Crystal:
1. Arquivo de design do Crystal Reports (*.rpt), armazenado na pasta FileToDesign.
2. O esquema de dados, que armazena tanto os dados utilizados no relatório, quanto o esquema (informa se
um campo é uma cadeia ou um inteiro, etc.). O arquivo .xml é criado assim que o Crystal Reports é iniciado
a partir da layoutdefinition, sendo armazenado na Pasta de ampliações, em "Pasta de ampliações +
"\SWA_LD\ExternalReport\FILE ID\dataSchema.xml".
Como alterar a Pasta de ampliações
1. Insira o caminho para a nova Pasta de ampliações.
2. Reinicie o coresuite para que as pastas sejam copiadas.
3. Execute uma reinstalação para que todos os caminhos sejam atualizados. Vá para Módulos >
Administração > Add-Ons > coresuite designer > Configuração > Install e selecione Reinstalar.
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6.6.9.3

Relatórios multilíngues

Junto com os dados relevantes a seus documentos ou relatórios, o coresuite também fornece a fonte de
dados para todos os textos traduzidos em uma tabela chamada SWA_LD_Txt.
Arraste o código do texto do Explorador de campos e solte-o em um campo de texto de seu relatório para
garantir que seus relatórios sejam sempre traduzidos para o idioma necessário.
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6.6.9.4

Multilayouts

A prática recomendada para se obter alguns detalhes é examinar o layout DOC_Document DIN - RPT
(DOC40000) fornecido para todos os layouts de marketing.
A ideia geral é usar:
1. campos de fórmulas no Crystal Reports para armazenar valores dinâmicos;
2. o tipo de objeto do campo de dados {Document.ObjType} ou o tipo de formulário do campo de dados
{SWA_LD_Par.FormType} para a obtenção do documento ou tipo de objeto real;
3. um caso diferente para cada tipo de objeto.
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6.6.9.5

Fontes de dados predefinidas

A seguir, é necessário criar uma layoutdefinition para a Tabela de seleção. Nessa layoutdefinition, você
incluirá a consulta que acabou de criar. A Tabela de seleção precisa de um tipo de formulário, motivo pelo qual
inserimos formCampaign na coluna Meu tipo de formulário. Na coluna Título, você pode inserir o texto que
aparecerá como o título da janela Tabela de seleção.
Insira os seguintes dados:
Nome
Christmas campaign - Select Grid
Categoria

BusinessPartner

Projetar o tipo
de formulário
(leia-se, tipo de
formulário de
design)

134: Business Partner

Tipo

Select Grid

Fonte de dados BusinessPartner
Format

Padrão

Estado

Ativo

Ficha Consultas
Consulta 1

Own Reports:Christmas campaign

Meu tipo de
formulário

formAktion

Título

Selecione os Parceiros de negócios

Ficha Menu
Pai

Relatórios do parceiro de negócios

Descrição

Carta padrão

Clique em Atualização Menu.
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Se você clicar em Visualizar agora, a janela Select Grid (Tabela de seleção) será exibida. Porém, ela ainda
não está funcional.
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A Informação do sistema mostra que o tipo de formulário da Tabela de seleção é formCampaign. Essa é a
descrição que você definiu na coluna Meu tipo de formulário da layoutdefinition.
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6.6.9.6

Design remoto

Se quiser projetar seu relatório em um sistema que conte apenas com o Crystal Reports instalado, sem o
SAP Business One, basta que você copie 2 arquivos para o seu sistema:
1. o arquivo de design do Crystal Reports (*.rpt), armazenado na "Pasta de ampliações SAP +
"\SWA_LD\ExternalReport\FILE ID\FileToDesign"
2. o arquivo dataSchema.xml
O arquivo dataSchema.xml fornece o esquema correto e dados de amostra para que você projete seu relatório.
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6.6.9.7

Links para sub-relatórios

Ao criar sub-relatórios, é importante definir o link e o filtro corretos para prevenir a duplicação de dados na
seção Detalhes do relatório principal.
Você poderá ajustar os links e filtros no sub-relatório depois de adicioná-los. Para tanto, siga estas etapas:
1. Clique com o botão direito do mouse no relatório e selecione Change Subreport Link s... (Alterar links de
sub-relatório...).

2. Selecione todos os campos do relatório principal que você usará no sub-relatório. Isso inclui os campos a
serem usados como filtro (por exemplo, LineNum) e campos que serão exibidos no sub-relatório, mas
provenientes do relatório principal, como textos, campos de fórmulas ou dados gerais. Recomendamos que
você NÃO marque o campo de seleção "Select data in subreport based on field" (Selecionar dados no subrelatório com base no campo)

3. Dentro do sub-relatório, defina o filtro correto no Assistente de seleção:
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6.6.10

Crystal Dashboard Designer (antigo XCelsius)

A seção a seguir fornece informações sobre o Crystal Dashboard Designer.
Note que documentamos apenas as funções específicas à nossa integração com o Crystal Dashboard
Designer.
Para informações mais detalhadas, consulte as Entradas possíveis e a documentação disponível on-line.
O Crystal Dashboard Designer é usado para criar dashboards.
Para evitar confusão, vamos chamar o Crystal Dashboard Designer de XCelsius nesta documentação.
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6.6.10.1 Abertura do Crystal Dashboard Design
Crie uma nova layoutdefinition para abrir o XCelsius:
Name (Nome)

Insira um nome para o layout.

Categoria

Selecione uma categoria; por exemplo, Sales Reports (Relatórios de vendas)

Projetar o tipo
de formulário
(leia-se, tipo de
formulário de
design)

Selecione um tipo de formulário de design ou deixe vazio.

Tipo

External Report (Relatório externo)

Fonte de dados Selecione uma fonte de dados; por exemplo, SalesDash_SAR130003
(se houver parâmetros, verifique se estão definidos corretamente)
Format

Padrão

Estado

Ativo

Ficha Parâmetros
Clique em Obter a partir de Datasource para carregar os parâmetros existentes. Se não houver parâmetros,
nada será exibido.
Ficha External Report (Relatório externo)
Formato de
Xcelsius XML
dados de
exportação
Uso do Arquivo
de Design

Marque este campo de seleção

Clique em Adicionar para criar a layoutdefinition.
Reabra esta layoutdefinition e, em Caminho do arquivo, insira o caminho para o arquivo do modelo .xml (o
arquivo de design do XCelsius).
Clique em Atualizar e, depois, em Abrir o designer para iniciar o relatório no Crystal Dashboard Designer. O
layout será exibido em modo de design.
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O coresuite country package fornece um exemplo de arquivo do XCelsius (.xlf), que você pode usar para
criar seu dashboard. As conexões de banco de dados já estão definidas nesse arquivo. O arquivo
encontra-se armazenado na pasta External Report, no caminho de instalação predefinido do coresuite
designer.
Os dashboards fornecidos com o coresuite country package não usam o arquivo de design. Isso
significa que não é possível fazer ajustes nesses dashboards, exceto quanto ao Intervalo de atualização
.
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6.6.10.2 Transferência de dados
Para definir a conexão de banco de dados no XCelsius, vá para Banco de dados > Conexões.
Definição
No modelo do XCelsius que acompanha o coresuite country package, a definição da conexão de banco de
dados já está predefinida e não deve ser alterada.
As configurações são as seguintes:

Carregar dados
Em nossos dashboards, só carregamos dados do cache. O coresuite country package contém um modelo do
XCelsius com um único exemplo de consulta. Ele é usado para carregar o nome da empresa e exibi-lo no
cabeçalho do dashboard.

Para carregar seus dados no dashboard do XCelsius, siga as etapas descritas abaixo:
1. Crie e grave a consulta no SAP Business One, em sua categoria própria. Não use a categoria Geral.
2. Adicione a consulta à sua layoutdefinition (em Layoutdefinition > Consultas).
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3. No XCelsius, insira o nome correto da consulta. Note a diferença de nomenclatura de consultas para Simple
XCelsius XML e XCelsius XML. Para mais informações, consulte Simple XCelsius XML versus XCelsius XML
.
4. Defina o intervalo da planilha do Excel em que o XCelsius deve inserir os dados.

Agora, a conexão de banco de dados está definida adequadamente para carregar os dados.
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Utilização
Não se esqueça de definir o intervalo de atualização correto na ficha Utilização.
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6.6.10.3 Armazenamento de arquivos
Caminho do arquivo
Todos os arquivos são gravados na pasta especificada em Módulos > Administração > Inicialização do
sistema > Configurações gerais > Caminho > Pasta de ampliações.
Se você não tiver definido uma pasta nesse local, os arquivos serão gravados na pasta Arquivos de programas
> ... > SAP > SAP Business One > AddOns.
ID de arquivo
Para visualizar os arquivos relevantes ao relatório externo, como relatórios do Crystal Reports, você pode
selecionar o botão Procurar ao lado do ID de Arquivo:

Ele se encontra na layoutdefinition, ficha External Report.
Arquivos relevantes
São necessários dois arquivos para a exibição de relatórios com o XCelsius:
1. Arquivo flash (*.swf), armazenado na pasta FileToView.
2. Arquivo data.xml, que armazena os dados carregados no dashboard (painel) do XCelsius. O arquivo xml é
criado assim que o XCelsius é iniciado a partir da layoutdefinition, sendo armazenado na Pasta de
ampliações, em "Pasta de ampliações + "\SWA_LD\ExternalReport\FILE ID\data.xml".
Para projetar o dashboard do XCelsius, é necessário um terceiro arquivo:
3. Arquivo de design do XCelsius (*.xlf). Este arquivo é armazenado na pasta "FileToDesign" e não é
necessário para a exibição dos dashboards no SAP Business One.
O arquivo info.txt armazena a marca do horário em que o cache no data.xml foi atualizado pela última vez.
Como alterar a Pasta de ampliações
1. Insira o caminho para a nova Pasta de ampliações.
2. Reinicie o coresuite para que as pastas sejam copiadas.
3. Execute uma reinstalação para que todos os caminhos sejam atualizados. Vá para Módulos >
Administração > Add-Ons > coresuite designer > Configuração > Install e selecione Reinstalar.
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6.6.10.4 Integração com arquivo flash
Uma vez que o dashboard do XCelsius estiver concluído e exportado para o arquivo flash (*.swf), você poderá
gravar o arquivo flash em qualquer lugar do sistema ou integrá-lo à layoutdefinition, conforme descrito abaixo:
1. Na layoutdefinition, vá para a ficha External Report.
2. Clique no botão Procurar, no final do caminho do arquivo, para selecionar o arquivo flash (*.swf).
3. Clique em Atualizar para gravar suas alterações.
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6.6.10.5 Dashboards/painéis multilíngues
Para exibir os rótulos e dados do dashboard no idioma atualmente definido no SAP Business One, você pode
usar os códigos de texto multilíngue do coresuite designer.
Por questão de desempenho, sugere-se carregar somente os códigos de texto usados no dashboard do
XCelsius.
O modelo do XCelsius que acompanha o coresuite designer já contém alguns exemplos de rótulos traduzidos
para dashboards/painéis.

Exemplo de consulta no SAP Business One
SELECT T0.Code, ISNULL(T2.Trans, T0.U_Text) AS 'Text'
FROM [@SWA_LD_Text] T0
LEFT JOIN OMLT T1 ON T1.PK = T0.Code AND T1.TableName = '@SWA_LD_Text' AND T1.
FieldAlias = 'U_Text'
LEFT JOIN MLT1 T2 ON T2.TranEntry = T1.TranEntry AND T2.LangCode = '[%LangCode]'
WHERE T0.Code IN ('T0070013')
ORDER BY T0.Code

Código na planilha do XCelsius
=VLOOKUP("T0070013";SWA_LD_TEXT!A1:B50;2;FALSE)
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6.6.10.6 Simple XCelsius XML x XCelsius XML
Para a criação de dashboards do Crystal Dashboard, o coresuite dispõe de dois formatos de exportação de
dados:
Simple XCelsius XML
XCelsius XML
A única diferença é o nome da consulta no arquivo XML:
No Simple XCelsius XML, as consultas estão renomeadas como SWA_LD_Data_1 (primeira consulta),
SWA_LD_Data_2 (segunda consulta), etc.
No XCelsius XML, as consultas mantêm o nome definido no Administrador de consultas.
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6.6.10.7 Intervalo de atualização
Todos os relatórios padrão do XCelsius que acompanham o coresuite country package são atualizados
automaticamente a intervalos predefinidos. Isto significa que, nesse intervalo, as consultas da fonte de dados
são executadas e atualizadas no cache do dashboard do XCelsius. Dependendo das necessidades da
empresa e da quantidade de dados a serem recuperados, o intervalo pode ser ajustado para cada dashboard
na layoutdefinition, em External Report > Atualizar [seconds].

Note que o intervalo mínimo de atualização dos dashboards que acompanham o country package é de 10
segundos. Trata-se do intervalo de atualização padrão do XCelsius.
Isso quer dizer que o intervalo real de atualização pode levar até 10 segundos mais do que o intervalo
configurado na layoutdefinition, como explicado acima.
Para dashboards personalizados, é possível ajustar o intervalo de atualização no XCelsius de acordo.
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6.6.10.8 Amostras de dashboards
O coresuite country package contém várias amostras de dashboards projetados com um único componente.
Com essas amostras, você pode criar seus próprios dashboards sem ter que conhecer ou acessar o software
Crystal Dashboards Designer.
Quando esses dashboards simples são combinados (por exemplo, no Cockpit do SAP 8.8.), formam um novo
dashboard definido pelo usuário contendo apenas os dados relevantes para a empresa em questão.
Acesso
As amostras de dashboards estão disponíveis em Módulos > Administração > Add-Ons > coresuite designer >
Layoutmanagement.
Para filtrar as amostras de layout, faça o seguinte:
1. Insira "sample" (amostra) no campo Objectname (Nome do objeto).
2. Selecione "General" (Geral) na caixa drop-down Categoria.
3. Clique em Filtro.
4. Clique em Recolher/Expandir para exibir todas as amostras disponíveis.
As amostras de dashboard disponíveis são:
Amostra de gráfico de colunas - Estoque (GEN70002)
Amostra de medidor - Finanças (GEN70001)
Amostra de gráfico de pizza - Vendas (GEN70002)
A layoutdefinition das amostras de dashboards encontra-se definida como Inativa por padrão. Duplique as
amostras de dashboards e ajuste-as às suas necessidades.
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6.6.10.8.1 Amostra de gráfico de colunas - Estoque (GEN70002)
O dashboard Amostra de gráfico de colunas exibe a quantidade dos 12 itens principais no estoque, em
comparação com a quantidade confirmada nos pedidos de venda.
Dashboard

Am ostra de gráfico de colunas

Todas as amostras de consulta com prefixo COR_COL que acompanham o country package podem ser
usadas neste container de dashboard.
Consulta SQL à fonte de dados
/*
***** Informações gerais *****
Nome: COR_COL_Top12ItemsOnHand
Descrição:
Retorna a quantidade em estoque, em comparação com a quantidade confirmada dos
12 principais itens no estoque
Autor: coresystems ag, muf
Data de criação: 16.07.2010
***** StartConfDesc *****
Esta é uma amostra de consulta para o widget de gráfico de barras comparativo
que deve retornar
* 6 colunas
** Coluna 1: Serie = rótulo do eixo X do gráfico de barras
** Coluna 2: Category1 = nome da primeira categoria
** Coluna 3: Value1 = valores da primeira categoria, por mês
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** Coluna 4: Category2 = nome da segunda categoria
** Coluna 5: Value2 = valores da segunda categoria, por mês
** Coluna 6: Color1 (opcional) = cor da primeira categoria, em formato
hexadecimal (valor vazio = preto, ausente da consulta Select = cores padrão)
** Coluna 7: Color2 (opcional) = cor da segunda categoria, em formato
hexadecimal (valor vazio = preto, ausente da consulta Select = cores padrão)
* 1 a 12 linhas
** Retornam os dados, por série

***** EndConfDesc *****
*/
/* @@Timeout=[1200] */
SELECT TOP 12
/* Rótulo ItemCode */
ItemCode AS Serie
/* Saldo mensal */
,'In Stock' AS Category1
,OnHand AS Value1
/* Orçamento mensal */
,'Is Committed' AS Category2
,IsCommited AS Value2
/*
,'234767' /* BLUE */ AS Color1
,'EAA013' /* YELLOW */ AS Color2
*/
FROM OITM
ORDER BY OnHand Desc
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6.6.10.8.2 Amostra de medidor - Finanças (GEN70001)
O dashboard Amostra de medidor exibe a quantidade dos 12 itens principais no estoque, em comparação com
a quantidade confirmada nos pedidos de venda.
Dashboard

$
Am ostra de gráfico de m edidor

Todas as amostras de consulta com prefixo COR_GAU que acompanham o country package podem ser
usadas neste container de dashboard.
Consulta SQL à fonte de dados
/*
***** Informações gerais *****
Nome: COR_GAU_TurnoverVsBudget
Descrição:
Retorna o percentual de movimentação em comparação com o orçamento no exercício
financeiro atual.
(Total de lançamentos contábeis manuais)
Os dados são coletados da Visão: [COR_VIEW_FIN_FINANCE]
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Autor: coresystems ag, muf
Data de criação: 16.07.2010
***** StartConfDesc *****
Esta é uma amostra de consulta para o widget de medidor, que deve retornar
* 7 colunas
** Coluna 1: Value = valor do indicador, em porcentagem
** Coluna 2: MaxLimit = limite máximo do medidor; como o valor é determinado
como percentual, o padrão deve ser 1
** Coluna 3: FromRange1 = intervalo no qual os alertas são vermelhos e após o
qual, amarelos
** Coluna 4: FromRange2 = intervalo no qual os alertas são amarelos e após o
qual, verdes
** Coluna 5: valor real, em montante
** Coluna 6: valor alvo, exemplo de orçamento
** Coluna 7: delta (diferença entre o valor alvo e o valor real
* 2 linhas
** Linha 1: rótulos
** Linha 2: valores

AMOSTRA:
Value MaxLimit
0.574056
1

FromRange1
0.6
0.9

FromRange2 Turnover
Budget
516650.960000
900000.000000

Delta
383349.040000

***** EndConfDesc *****
*/
/* @@Timeout=[1200] */
DECLARE @Today AS DATETIME
SET @Today = (SELECT CAST(FLOOR(CAST(GETDATE() AS DECIMAL(12, 5) )) AS DATETIME
))
/* Obtenha o exercício financeiro atual */
DECLARE @FinancYear AS DATETIME
SET @FinancYear = (SELECT T0.FinancYear FROM OACP T0 INNER JOIN OFPR T1 ON T0.
PeriodCat = T1.Category
WHERE T1.F_RefDate <= @Today AND T1.T_RefDate >= @Today)
DECLARE @ThousSep AS nvarchar(10) SELECT @ThousSep = ThousSep FROM OADM
SELECT
'Value' AS Value
,'MaxLimit' AS MaxLimit
,'FromRange1' AS FromRange1
,'FromRange2' AS FromRange2
,'Turnover' AS Value
,'Budget' AS [Target]
,'Delta' AS Gap
UNION ALL
SELECT
CASE WHEN SUM(DebMonthlyBudget - CredMonthlyBudget) = 0 THEN '1.0' ELSE
CAST(SUM(Debit - Credit)/SUM(DebMonthlyBudget - CredMonthlyBudget) AS nvarchar(
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521)) END AS Value
,'1' AS MaxLimit
,'0.6' AS FromRange1
,'0.9' AS FromRange2
/* Retorne os montantes com as configurações no SAP Business One para
separador de milhar e sempre 0 decimal */
,REPLACE(REPLACE(CONVERT(varchar, CAST(ROUND(SUM(Credit - Debit),0) AS
money),1),'.00',''),',',@ThousSep) AS Value
,REPLACE(REPLACE(CONVERT(varchar, CAST(ROUND(SUM(CredMonthlyBudget DebMonthlyBudget),0) AS money),1),'.00',''),',',@ThousSep) AS [Target]
,REPLACE(REPLACE(CONVERT(varchar, CAST(ROUND(SUM(CredMonthlyBudget DebMonthlyBudget) - SUM(Credit - Debit),0) AS money),1),'.00',''),',',@ThousSep)
AS Gap
FROM COR_VIEW_FIN_FINANCE V1
WHERE
/* Use somente o exercício financeiro atual */
Year = DatePart(year,@FinancYear)
/* Use somente acoremask 40 da conta a lançar e groupmask diferente de 9*/
AND V1.CoreMask = '40'
AND V1.Postable ='Y' AND V1.GroupMask <> 9
AND V1.Type <> 'BTF1_JournalVoucher'
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6.6.10.8.3 Amostra de gráfico de pizza - Vendas (GEN70002)
O dashboard Amostra de gráfico de pizza exibe a quantidade dos 12 itens principais no estoque, em
comparação com a quantidade confirmada nos pedidos de venda.
Dashboard

Am ostra de gráfico de pizza com legenda

Clique na lupa para ocultar a legenda e ampliar o gráfico de pizza.
Para retornar à visão anterior, clique no ícone de informação.
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Am ostra de gráfico de pizza sem legenda

Todas as amostras de consulta com prefixo COR_PIE que acompanham o country package podem ser
usadas neste container de dashboard.
Consulta SQL à fonte de dados
/*
***** Informações gerais *****
Nome: COR_PIE_TopItems
Descrição:
Retorna os 10 principais itens, por receita de vendas
(Total de todas as notas fiscais e devoluções de notas fiscais)
Os dados são coletados da Visão: [COR_VIEW_SAR_SALES]
Autor: coresystems ag, muf
Data de criação: 16.07.2010
***** StartConfDesc *****
Esta é uma amostra de consulta para o widget de gráfico de pizza, que deve
retornar
* 2 a 3 colunas
** Coluna 1: Name = descrição na legenda
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** Coluna 2: Value = valor a exibir no gráfico de pizza
** Coluna 3: Color (opcional) = cor a exibir, em formato hexadecimal
* 0 a 10 linhas
** O gráfico de pizza exibe, no máximo, 10 fatias
***** EndConfDesc *****
*/
/* @@Timeout=[1200] */
SELECT TOP 10
SUBSTRING(ItemName,0,20) AS Name
,SUM(LineTotal) AS Value
/*,CASE ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY
WHEN '1' THEN '43900A'
WHEN '2' THEN 'EAA013'
WHEN '3' THEN 'B80D02'
WHEN '4' THEN '234767'
WHEN '5' THEN '161616'
ELSE ''
END AS color*/
FROM [COR_VIEW_SAR_SALES]
WHERE ObjType IN ('13','14')
GROUP BY ItemName
ORDER BY SUM(LineTotal) DESC
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/* GREEN */
/* YELLOW */
/* RED */
/* BLUE */
/* DARK GREY */
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6.6.11

Perguntas frequentes

Em nosso fórum, você encontrará uma seção de Perguntas frequentes sobre o coresuite designer:
http://forum.coresystems.ch/topic/1142-coresuite-designer-q-a/

Estas perguntas também são frequentes:
Qual é a diferença entre as fontes de dados Document_88 e Document para documentos de marketing?
Veja a resposta em Fontes de dados Document_88 x Document
Por que é tão lento – e até mesmo chegam a ocorrer erros devido a limite de tempo atingido – quando
imprimo documentos de marketing após atualizar o SAP Business One para a versão 8.8?
Veja a resposta em Como usar a nova fonte de dados
Por que meus detalhes de IVA não aparecem nos documentos de marketing quando uso a fonte de dados
Document_88?
Veja a resposta em Como ajustar subtotais de IVA
Por que meus detalhes de número de lote não aparecem nos documentos de marketing quando uso a fonte
de dados Document_88?
Veja a resposta em Como ajustar os detalhes de número de lote
Por que meus detalhes de número de série não aparecem nos documentos de marketing quando uso a
fonte de dados Document_88?
Veja a resposta em Como ajustar os detalhes de número de série
Por que sinais (+/-) errados são exibidos no montante pago dos pagamentos (BAN10000)?
Veja a resposta em Como corrigir erros de sinal em pagamentos
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6.6.11.1 Document_88 x Document Datasource
Devido às novas tabelas introduzidas no SAP 8.8 para números de lote e de série, nós introduzimos uma nova
fonte de dados document_88 para documentos de marketing.
A fonte de dados Document continua disponível, por questão de compatibilidade, mas não é usada na versão
mais recente do coresuite country package. A fonte de dados pode continuar sendo usada em layouts
definidos pelo usuário.
As tabelas nas próximas páginas explicam as similaridades e as diferenças entre essas duas fontes de dados
e quando cada uma delas deve ser usada.
Descrição

Document_88

Document

Versões compatíveis do SAP
Business One

SAP Business One 2007 SP01
SAP Business One 8.8

SAP Business One 2007
SAP Business One 8.8
Ocorriam grandes problemas de
desempenho na versão 8.8 quando
esta fonte de dados era usada em
um banco de dados corporativo que
manipulasse números de lote ou de
série.

Tratamento de subtotais de
IVA
A fonte de dados anterior,
"Document", continha 5
consultas por questão de
compatibilidade. Elas foram
substituídas por uma única
consulta na nova fonte de
dados "Document_88" para
melhorar o desempenho geral.

As consultas disponíveis na fonte de As consultas disponíveis na fonte de
dados são:
dados são:
B1_Data.Document.
B1_Data.Document.
DocumentDocumentWithExpDpm
DocumentVatSum
VatSum
B1_Data.Document.
DocumentDpmVatSum
Quando você alterar um layout
B1_Data.Document.
existente para usar a nova fonte de
DocumentExpVatSum
dados "Document_88", terá que
B1_Data.Document.
ajustar a banda de dados que exibe
DocumentDocumentWithExpVatS
os Subtotais de IVA . Consulte os
um
detalhes abaixo.
B1_Data.Document.
DocumentDocumentWithExpDpm
VatSum

Tratamento de números de lote As consultas disponíveis na fonte de As consultas disponíveis na fonte de
dados são:
dados são:
B1_Data.Row.
RowRowBatchNumbers
Dados relevantes das tabelas:
SAP Business One 8.8
OITL - Log de transações do
estoque
ITL1 - Detalhes de série e lote na
transação
OBTQ - Quantidades de números
de lote

B1_Data.Row.
RowRowBatchNumbers
Dados relevantes das tabelas (VIEW
no SAP Business One 8.8)
OIBT - Número de lote de item
IBT1 - Transação de números de
lote

SAP Business One 2007
OIBT - Números de lote de item
IBT1 - Transação de números de
lote

CORESUITE DESIGNER

488

Descrição

Document_88

Document

B1_Data.Row.
RowRowBatchNumbers.
BatchNumbersMaster
Dados relevantes das tabelas:
OBTN (cadastro de números de
lote)
OU, no caso de esboços de
documentos, OBDN (números de
lote - esboço - cadastro)
No SAP Business One versão
2007, a fonte de dados
BatchNumbersMaster retorna uma
linha vazia
Tratamento de números de
série

As consultas disponíveis na fonte de As consultas disponíveis na fonte de
dados são:
dados são:
B1_Data.Row.
RowRowSerialNumbers
Dados relevantes das tabelas:
SAP Business One 8.8
OITL - Log de transações do
estoque
ITL1 - Detalhes de série e lote na
transação
OSRQ - Quantidades de números
de série

B1_Data.Row.
RowRowSerialNumbers
Dados relevantes das tabelas (VIEW
no SAP Business One 8.8)
OSRI - Números de série de item
SRI1 - Transação de números de
série de item

SAP Business One 2007
OSRI - Números de série de item
SRI1 - Transação de números de
série de item
B1_Data.Row.
RowRowSerialNumbers.
SerialNumbersMaster
Dados relevantes das tabelas:
OSRN (cadastro de números de
série)
OU, no caso de esboços de
documentos, ODSN (números de
série - esboço - cadastro)
No SAP Business One versão
2007, a fonte de dados
SerialNumbersMaster retorna uma
linha vazia.
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6.6.11.1.1 RowBatchNumbers
Campos em RowRowBatchNumbers
Encontra-se, abaixo, uma visão detalhada dos campos na fonte de dados RowRowBatchNumbers
Nome

Descrição

Document_88: Table.
Field do SAP Business
One de origem

Document: Table.Field
do SAP Business One
de origem

DocEntry

Chave exclusiva do documento
relevante

@@RDR1.DocEntry

@@RDR1.DocEntry

LineNum

Chave exclusiva da linha relevante
no documento

@@RDR1.LineNum

@@RDR1.LineNum

Quantity

Quantidade real do lote na linha do
documento

WHEN Sales Order
THEN ABS(SUM(ITL1.
AllocQty))
ELSE ABS(SUM(ITL1.
Quantity))

IBT1.Quantity

TotalQuantity

Quantidade total do lote no
documento

WHEN Sales Order
THEN ABS(SUM(ITL1.
DocQty))
ELSE ABS(SUM(ITL1.
DefinedQty))

-

Direction

Se o lote está saindo ou entrando no
estoque
0: Entrando (padrão)
1: Saindo

WHEN SUM(ITL1.
Quantity) > 0
THEN 0
ELSE 1

IBT1.Direction

ItemCode

Chave exclusiva do item

OITL.ItemCode

OIBT.ItemCode

BatchNum

Número de lotes distintos

OBTN/ODBN.DistNum

OIBT.BatchNum

WhsCode

Depósito onde se encontra o lote

OBTQ.WhsCode

OIBT.WhsCode

ItemName

Descrição do item

OITL.ItemName

OIBT.ItemName

SysNumber

Número do sistema

OBTN/ODBN.SysNumber -

SuppSerial

Atributo de lote 1

OBTN/ODBN.MnfSerial

OIBT.SuppSerial

IntrSerial

Atributo de lote 2

OBTN/ODBN.LotNumber

OIBT.IntrSerial

ExpDate

Data de vencimento do lote

OBTN/ODBN.ExpDate

OIBT.ExpDate

PrdDate

Data de fabricação do lote

OBTN/ODBN.MnfDate

OIBT.PrdDate

InDate

Data de admissão do lote

OBTN/ODBN.InDate

OIBT.InDate

Located

Localização do lote

OBTN/ODBN.Location

OIBT.Located

Notes

Detalhes do lote

OBTN/ODBN.Notes

OIBT.Notes

Quantity1

Campo duplicado na fonte de dados
Document
Quantidade real do lote na linha do
documento

- (Campo duplicado na
fonte de dados
Document)

OIBT.Quantity

BaseType

Tipo de transação
-1, 0

OITL.DocType

OIBT.BaseType
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Nome

Descrição

Document_88: Table.
Field do SAP Business
One de origem

Document: Table.Field
do SAP Business One
de origem

13 Nota fiscal de saída
15 Entrega
16 Devoluções
17 Pedido de venda
18 Nota fiscal de entrada
20 Pedido de compra para entrada
de mercadorias
21 Devolução de mercadorias
22 Pedido de compra
23 Cotação de vendas
59 Entrada de mercadorias
67 Transferência de estoque
69 Despesas de importação
163 Nota fiscal de correção de
entrada
164 Estorno de nota fiscal de
correção de entrada
165 Nota fiscal de correção de saída
166 Estorno de nota fiscal de
correção de saída
202 Ordem de produção
203 Adiantamento a clientes
204 Adiantamento a fornecedores
BaseEntry

ID interno do documento base

OITL.DocEntry

OIBT.BaseEntry

BaseNum

Número do documento base

OITL.DocNum

OIBT.BaseNum

BaseLineNum

Número da linha do documento base OITL.DocLine

OIBT.BaseLineNum

CardCode

Código do parceiro de negócios

OITL.CardCode

OIBT.CardCode

CardName

Nome do parceiro de negócios

OITL.CardName

OIBT.CardName

CreateDate

Data de criação do lote

OBTN/ODBN.CreateDate

OIBT.CreateDate

Status

Estado

OBTN/ODBN.Status

OIBT.Status

Direction1

Campo duplicado na fonte de dados - (Campo duplicado na
Document
fonte de dados
Se o lote está saindo ou entrando no Document)
estoque
0: Entrando (padrão)
1: Saindo

OIBT.Direction

IsCommitted

Quantidade confirmada

OBTQ.CommitQty

OIBT.IsCommitted

OnOrder

Quantidade pedida

-

OIBT.OnOrder

CountQty

Quantidade contada

OBTQ.CountQty

-

Consig

Depósito de mercadorias
consignadas

-

OIBT.Consig

DatasSource

Fonte de dados

-

OIBT.DataSource

UserSign

Assinatura do usuário

-

OIBT.UserSign
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Nome

Descrição

Document_88: Table.
Field do SAP Business
One de origem

Document: Table.Field
do SAP Business One
de origem

Transferred

Quantidade transferida

-

OIBT.Transferred

Instance

Instância

-

OIBT.Instance

LogEntry

ID interno no registro

MIN(OITL.LogEntry)

-

TransId

ID da transação

MIN(OITL.TransId)

-

ManagedBy

Método de gerenciamento
10000044 - Números de lote
10000045 - Números de série
4 - Item

OITL.ManagedBy

-

StockEff

Efeito sobre o estoque (padrão 0)
0 - ACCUM_EMPTY
1 - ACCUM_ON_HAND
2 - ACCUM_COMMITTED

OITL.StockEff

-

DocQty

Quantidade no documento

SUM(OITL.DocQty)

-

StockQty

Quantidade que afeta o estoque
(+): entrada no estoque
(-): saída do estoque
(0): quantidade em estoque 0 para
documentos que não afetam o
estoque

SUM(OITL.StockQty)

-

LocType

Tipo de local

OITL.LocType

-

AppDocNum

Número de documento aplicado

OITL.AppDocNum

-

AbsEntry

Chave primária para
BatchNumbersMaster

OBTN.AbsEntry

-
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6.6.11.1.2 RowSerialNumbers
Campos em RowRowSerialNumbers
Encontra-se, abaixo, uma visão detalhada dos campos na fonte de dados RowRowSerialNumbers
Nome

Descrição

Document_88: Table.
Field do SAP Business
One de origem

Document: Table.Field
do SAP Business One
de origem

DocEntry

Chave exclusiva do documento
relevante

@@RDR1.DocEntry

@@RDR1.DocEntry

LineNum

Chave exclusiva da linha relevante
no documento

@@RDR1.LineNum

@@RDR1.LineNum

Direction

Se o item seriado está saindo ou
entrando no estoque
0: Entrando (padrão)
1: Saindo

WHEN SUM(ITL1.
Quantity) > 0
THEN 0
ELSE 1

SRI1.Direction

WhsCode

Depósito onde se encontra o item

OSRQ.WhsCode

SRI1.WhsCode

ItemCode

Chave exclusiva do item

OITL.ItemCode

OSRI.ItemCode

SysSerial

Número de sistema distinto da série

OSRN/ODSN.
SysNumber

OSRI.SysSerial

SuppSerial

Nº de série do fabricante

OSRN/ODSN.MnfSerial

OSRI.SuppSerial

IntrSerial

Número de série

OSRN/ODSN.DistNum

OSRI.IntrSerial

BatchId

Número de lote

OSRN/ODSN.LotNumber

OSRI.BatchId

ExpDate

Data de vencimento do item seriado

OSRN/ODSN.ExpDate

OSRI.ExpDate

PrdDate

Data de fabricação do item seriado

OSRN/ODSN.MnfDate

OSRI.PrdDate

InDate

Data de admissão do item seriado

OSRN/ODSN.InDate

OSRI.InDate

GrntStart

Data de início da garantia do
fabricante

OSRN/ODSN.GrntStart

OSRI.GrntStart

GrntExp

Data de término da garantia do
fabricante

OSRN/ODSN.GrntExp

OSRI.GrntExp

Located

Local do item seriado

OSRN/ODSN.Location

OSRI.Located

Notes

Detalhes da série

OSRN/ODSN.Notes

OSRI.Notes

Quantity

Quantidade real do item seriado na
linha do documento

WHEN Sales Order
THEN ABS(SUM(ITL1.
AllocQty))
ELSE ABS(SUM(ITL1.
Quantity))

OSRI.Quantity

TotalQuantity

Quantidade total do item seriado no
documento

WHEN Sales Order
THEN ABS(SUM(ITL1.
DocQty))
ELSE ABS(SUM(ITL1.
DefinedQty))

-

BaseType

Tipo de transação
-1, 0

OITL.DocType

OSRI.BaseType
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Nome

Descrição

Document_88: Table.
Field do SAP Business
One de origem

Document: Table.Field
do SAP Business One
de origem

13 Nota fiscal de saída
15 Entrega
16 Devoluções
17 Pedido de venda
18 Nota fiscal de entrada
20 Pedido de compra para entrada
de mercadorias
21 Devolução de mercadorias
22 Pedido de compra
23 Cotação de vendas
59 Entrada de mercadorias
67 Transferência de estoque
69 Despesas de importação
163 Nota fiscal de correção de
entrada
164 Estorno de nota fiscal de
correção de entrada
165 Nota fiscal de correção de saída
166 Estorno de nota fiscal de
correção de saída
202 Ordem de produção
203 Adiantamento a clientes
204 Adiantamento a fornecedores
BaseEntry

ID interno do documento base

OITL.DocEntry

OSRI.BaseEntry

BaseNum

Número do documento base

OITL.DocNum

OSRI.BaseNum

BaseLineNum

Número da linha do documento base OITL.DocLine

CreateDate

Data de criação da série

OSRN/ODSN.CreateDate OSRI.CreateDate

CardCode

Código do parceiro de negócios

OITL.CardCode

OSRI.CardCode

CardName

Nome do parceiro de negócios

OITL.CardName

OSRI.CardName

ItemName

Descrição do item

OITL.ItemName

OSRI.ItemName

Status

Estado

OSRN/ODSN.Status

OSRI.Status

Direction1

Campo duplicado na fonte de dados
Document
Se o item seriado está saindo ou
entrando no estoque
0: Entrando (padrão)
1: Saindo

- (Campo duplicado na
fonte de dados
Document)

OSRI.Direction

DatasSource

Fonte de dados

-

OSRI.DataSource

UserSign

Assinatura do usuário

-

OSRI.UserSign

Transferred

Quantidade transferida

-

OSRI.Transferred

Instance

Instância

-

OSRI.Instance

LogEntry

ID interno no registro

MIN(OITL.LogEntry)

-

TransId

ID da transação

MIN(OITL.TransId)

-
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Nome

Descrição

Document_88: Table.
Field do SAP Business
One de origem

Document: Table.Field
do SAP Business One
de origem

ManagedBy

Método de gerenciamento
10000044 - Números de lote
10000045 - Números de série
4 - Item

OITL.ManagedBy

-

StockEff

Efeito sobre o estoque (padrão 0)
0 - ACCUM_EMPTY
1 - ACCUM_ON_HAND
2 - ACCUM_COMMITTED

OITL.StockEff

-

DocQty

Quantidade no documento

SUM(OITL.DocQty)

-

StockQty

Quantidade que afeta o estoque
(+): entrada no estoque
(-): saída do estoque
(0): quantidade em estoque 0 para
documentos que não afetam o
estoque

SUM(OITL.StockQty)

-

LocType

Tipo de local

OITL.LocType

-

AppDocNum

Número de documento aplicado

OITL.AppDocNum

-

AbsEntry

Chave primária para
BatchNumbersMaster

OSRN/ODSN.AbsEntry

-
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6.6.11.2 Como usar a nova fonte de dados
Problema
Após atualizar o SAP Business One para a versão 8.8
Fica mais demorado imprimir ou visualizar documentos de marketing
Ocorre um erro de tempo limite ao imprimir ou visualizar documentos de marketing
Motivo
Novas tabelas de números de série e de lote foram introduzidas no SAP 8.8. As tabelas antigas foram
substituídas por Visualizações SQL. Quando essas visualizações são usadas na consulta SQL original da
fonte de dados combinadas em JOINs com outras tabelas, são necessários muitos recursos para obter os
resultados. Quanto mais números de série e/ou lote houver no banco de dados da empresa, mais lento será o
retorno desses resultados.
Solução
Use a fonte de dados Document_88 no lugar da Document nos layouts afetados.
1. Abra um documento relevante (exemplo: Nota fiscal de cliente) e visualize o layout, selecionando
Visualizar...

ou Menu > Arquivo > Visualizar.

2. Na visualização, inicie a Layoutdefinition, selecionando Designer do layout de impressão...
Ferramentas > Designer do layout de impressão...
3. Troque a fonte de dados na layoutdefinition para "Document_88" e atualize a layoutdefinition.
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6.6.11.3 Como ajustar subtotais de IVA
Problema
Após alterar a fonte de dados no layout:
Os valores de IVA não são mais exibidos na visualização, nem na impressão.
Quando a Visualização do relatório é iniciada no Designer, aparece a mensagem de renderização abaixo,
informando que a fonte de dados não foi localizada:

Motivo
As fontes de dados B1_Data.Document.DocumentVatSum, B1_Data.Document.DocumentDpmVatSum,
B1_Data.Document.DocumentExpVatSum e B1_Data.Document.DocumentDocumentWithExpVatSum foram
removidas da fonte de dados Document_88.
Solução
Use a fonte de dados correta.
1. Abra o Sharpshooter designer a partir da Layoutdefinition, selecionando o botão Abrir o designer.
2. Localize a banda de dados na árvore do documento que exibe os Subtotais de IVA do documento.
Exemplo na AdvancedDataBand DocumentVATSum do layout DIN

3. Altere a propriedade de fonte de dados da banda de dados para a fonte de dados correta, B1_Data.
Document.DocumentDocumentWithExpDpmVatSum
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6.6.11.4 Como ajustar os detalhes de número de lote
Problema
Após alterar a fonte de dados no layout:
Os detalhes sobre números de lote (por exemplo, Datas, Notas, Campos definidos pelo usuário...) não são
mais exibidos na visualização, nem na impressão.
Quando a Visualização do relatório é iniciada no Designer, uma mensagem de renderização notifica que
determinados campos da Fonte de dados relacionados a Números de lote não foram localizados:

O Layout DIN de marketing predefinido "Document DIN - LD (DOC00008)" fornecido com o coresuite
country package NÃO é afetado por este problema, já que os detalhes relevantes não são exibidos.
Motivo
Devido às alterações na estrutura da tabela de números de lote no SAP Business One, tivemos que mover os
detalhes de número de lote, como Datas, Notas, Campos definidos pelo usuário... para uma nova consulta de
fonte de dados, a BatchNumbersMaster.
Solução
Obtenha os dados com a nova consulta de fonte de dados RowBatchNumbersBatchNumbersMaster.
1. Abra o Sharpshooter designer a partir da Layoutdefinition, selecionandoAbrir o designer.
2. Localize a banda de dados na árvore do documento que exibe os detalhes de número de lote do documento
no nível do item.
Exemplo: no Layout DIN "Document DIN - LD (DOC00008)", procure pela AdvancedDataBand
DocumentRowBatchNumbers na árvore do documento, em
> doc1 > page1 > Document > DocumentRow > RowGroup
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3. Ajuste os Campos de texto relevantes para obter os dados com a nova consulta de fonte de dados
RowBatchNumbersBatchNumbersMaster.
Exemplo: no Layout DIN "Document DIN - LD (DOC00008)", use os campos relevantes (exemplo:
CreateDate, ExpDate, UDF,...) da subconsulta RowBatchNumbersBatchNumbersMaster da
AdvancedDataBand DocumentRowBatchNumbers, em Bandas.
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6.6.11.5 Como ajustar os detalhes de número de série
Problema
Após alterar a fonte de dados no layout:
Os detalhes sobre números de série (por exemplo, Datas, Notas, Campos definidos pelo usuário...) não são
mais exibidos na visualização, nem na impressão.
Quando a Visualização do relatório é iniciada no Designer, uma mensagem de renderização notifica que
determinados campos da Fonte de dados relacionados a Números de série não foram localizados:

O Layout DIN de marketing predefinido "Document DIN - LD (DOC00008)" fornecido com o coresuite
country package NÃO é afetado por este problema, já que os detalhes relevantes não são exibidos.
Motivo
Devido às alterações na estrutura da tabela de números de série no SAP Business One, tivemos que mover os
detalhes de número de série, como Datas, Notas, Campos definidos pelo usuário... para uma nova consulta de
fonte de dados, a SerialNumbersMaster.
Solução
Obtenha os dados com a nova consulta de fonte de dados RowSerialNumbersSerialNumbersMaster.
1. Abra o Sharpshooter designer a partir da Layoutdefinition, selecionando o botão Abrir o designer.
2. Localize a banda de dados na árvore do documento que exibe os detalhes de número de série do
documento no nível do item.
Exemplo: no Layout DIN "Document DIN - LD (DOC00008)", procure pela AdvancedDataBand
DocumentRowSerials na árvore do documento, em
> doc1 > page1 > Document > DocumentRow > RowGroup
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3. Ajuste os Campos de texto relevantes para obter os dados com a nova consulta de fonte de dados
RowSerialNumbersSerialNumbersMaster.
Exemplo: no Layout DIN "Document DIN - LD (DOC00008)", use os campos relevantes (exemplo:
CreateDate, ExpDate, UDF,...) da subconsulta RowSerialNumbersSerialNumbersMaster da
AdvancedDataBand DocumentRowSerials, em Bandas.
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6.6.11.6 Como corrigir erros de sinal em pagamentos
Problema
Após atualizar o coresuite de uma versão anterior à 3.15, os montantes pagos em pagamentos com o layout
BAN1000 são exibidos com o sinal errado (+/-).
Motivo
A fonte de dados DocumentPayment não cobria todos os diversos cenários de entrada e saída de pagamentos
de Notas fiscais, Notas de créditos e Lançamentos contábeis manuais de clientes e fornecedores. Havia
casos em que era exibido o sinal errado. Para corrigir alguns desses erros em versões anteriores do coresuite,
o layout foi ajustado com uma condição extra que corrige o sinal na coluna Pago do layout.
No coresuite version 3.20, nós corrigimos a fonte de dados DocumentPayment para que retorne o sinal
correto. Portanto, a condição inserida no layout já não é mais necessária.
Solução
Se você usar o layout original do coresuite, sem nenhum ajuste, simplesmente reinstale o layout. A versão do
layout corrigido é 3.1100 ou posterior.
Se tiver feito ajustes ao layout e uma reinstalação puder excluir esses ajustes, há um campo de texto que
precisa ser ajustado:
1.

Abra a layoutdefinition Payment Notification - LD (BAN10000) e clique em Abrir o designer para editar
o layout.

2.

No designer, selecione as propriedades do campo de texto PaidAmountDetails.

3.

Selecione Ligações e a propriedade Valor.
O valor antigo, incorreto, desse campo de texto na layoutdefinition versão 2.9203 é:
iif(DB_Payment("LineObjType") = 14 Or DB_Payment("LineObjType") = 19, iif(isFC,DB_Payment
("OriginalCurr") &" "& LD.FStr(DB_Payment("AppliedFC")* -1, "N"),LD.FStr(DB_Payment
("SumApplied")* - 1,"N")),iif(isFC,DB_Payment("OriginalCurr") &" "& LD.FStr(DB_Payment
("AppliedFC"), "N"),LD.FStr(DB_Payment("SumApplied"),"N")))

4.

Exclua o valor e insira o seguinte em seu lugar:
iif(isFC,DB_Payment("OriginalCurr") &" "& LD.FStr(DB_Payment("AppliedFC"), "N"),LD.FStr
(DB_Payment("SumApplied"),"N"))

CORESUITE DESIGNER

503

CONTATO
Para mais informações
e suporte, visite nosso
site na Internet:
www.coresuite.com
Linha direta para
informações:
+41 (0)848 088 088
Endereço:
coresystems ag
Villa im Park
5210 Windisch
Suíça

