Academia Oficial SAP TERP
SAP Integration of Business Processes

Objetivos


Navegar com confiança dentro de sistemas SAP



Descrever como várias transações comerciais são realizadas utilizando o sistema SAP ERP



Explicar os pontos de integração entre aplicações de ponta a ponta dentro SAP



Participar ativamente na definição do modelo para suas implementações

Versão do Software


SAP ERP 6.0, EhP6

Conteúdo








Automatização de Processos de Negócios

o

Compreender os processos de negócios inter- relacionados

o

Automatizar processos de negócios

o

Explicando conceitos Armazém NetWeaver Business

Navegação no SAP

o

Definição de conceitos de todo o sistema

o

Navegando dentro do sistema SAP

o

Personalização da interface do usuário

Contabilidade Financeira

o

Realização de transações comerciais em Contabilidade Financeira

o

Definição de estruturas organizacionais em contabilidade

o

Definindo dados mestre razão geral

o

Usando a contabilidade geral

Contabilidade Gerencial no SAP













o

Realização de transações de negócios em Contabilidade Gerencial

o

níveis organizacionais em Contabilidade Gerencial

o

Lançamentos em Contabilidade Gerencial no SAP

Processos de Compra ao Pagamento no SAP ERP

o

Realizando transações comerciais usando processo de negócio de Purchase to Pay

o

Identificar níveis organizacionais que suportam o processo de negócio

o

Identificar pontos de integração no Purchase to Pay

Planejamento de Produção no SAP

o

Realizando transações comerciais usando o Planejamento de Produção

o

Definindo níveis organizacionais para o processo

o

Definindo os produtos e listas de materiais

o

Integração do gerenciamento de Contabilidade e Planejamento da Produção

o

Identificar pontos de integração no planejamento da produção

Order to Cash Processing

o

Realização de transações comerciais usando Order to Cash

o

Definindo níveis organizacionais para o processo de negócio

o

Trabalhando com dados mestre do cliente específico e usando registros mestre de material

o

Definindo Preços e Condições

o

Revendo pontos de integração do Order to Cash

Ordens internas, Imobilizado e Enterprise Asset Management (EAM)

o

Monitoramento de Custos usando ordens internas

o

Planejando custos da ordem interna e postar custos reais

o

Integrando Imobilizado com ordens internas

o

A definição de níveis organizacionais para EAM

o

Definindo Objetos Técnicos em EAM -> Integrar EAM e ativo fixo Contabilidade

Gestão de Projetos no SAP

o

Definição de estruturas de projeto e datas de projeto

o

Planejamento de Materiais e recursos para um projeto

o

Planejamento, orçamento e projeto de custos e receitas

o

Revendo pontos de integração

RH - Gestão do Capital Humano (HCM) no SAP

o

Realização de transações de negócios utilizando os processos de HCM

o

Definição de estruturas de HCM

o

Usando Serviços Interfaces

