Curso Oficial SAP TERP
Código: TERP1e
Solução: SAP ERP
Formatos de entrega: E-Learning
Duração: 2400 Min
Nível: Basic Processes & Foundation
Idiomas: English

Objetivos:
1. Navegue com confiança dentro de sistemas SAP
2. Descrever como várias transações comerciais são realizadas utilizando o
sistema ERP SAP
3. Explique os pontos de integração entre aplicações dentro de ERP SAP
4. Participar ativamente na definição de modelo para suas implementações

Conteúdo:
Automação de Processos de Negócios
· Explicando os Processos de Negócios Interrelacionados
· Usando SAP Business Suite para automatizar processos de negócios
Navegação do ERP SAP
· Realizando a navegação dentro do sistema ERP SAP
· Delineando os Conceitos aplicados através dos aplicativos SAP
· SAP Business Warehouse (BW) Conceitos
· Funcionalidades SAP
· Personalizar o SAP Graphical User Interface (GUI)

Contabilidade Financeira
· Descrevendo Tarefas SAP FI
· Definir os níveis de organização em SAP FI e SAP Contabilidade Gerencial
(CO)
· Defiição do SAP GL - General Ledger Dados Mestre
· GL - conta Documento
Contabilidade Gerencial
· Descrever as funções de CO
· Definição dos níveis organizacionais em CO
· Lançamentos em CO
Processo de Compras ao Pagamentos em ERP SAP
· Descrevendo o Processo de compras nos Negócios
· Identificar níveis de suporte organizacional que arranque a compra de
Pagamento de Processos de Negócios
· Definindo os dados mestres utilizados pelo processo de Negócios procure-topay
· Criação de um registro mestre específicos do fornecedor
· Criação de requisições de compra
· Integração com SAP Ariba funcionalidade de compras no SAP ERP
· Lançar uma entrada de mercadorias para um pedido de compra
· Processamento de fornecedor Faturas
· Execução do processamento de pagamento automático
· Identificar os pontos de compra de Integração-to-Pay
Planejamento da Produção em ERP SAP
· Descrevendo o Business Process do Planejamento da Produção
· Identificar níveis organizacionais dos Processos de Negócios do
planejamento da produção.
· Definindo Produtos e Bill de documentos de material
· Definindo Processos de Produção
· Explicar a integração entre Planejamento de Produção e CO (controladoria)
· Criando uma estimativa de custo de produto
· Demanda do Planejamento de Produto
· Definir as Necessidades de Materiais (MRP) Processo
· Processamento de MRP
· Descrevendo o Processo de Fabricação de Empresas

· Criando e Liberando uma ordem de produção
· Executando uma retirada de material para uma ordem de produção
· Executando a Confirmação da Ordem e Introduzir uma entrada de
mercadorias
· Entrando transferências de estoque e lançamentos de transferência
· Realização de Atividades de período para ordens de produção
· Listando os pontos de integração do Processo de Planejamento da Produção
Order-to-Cash no SAP
· Descrevendo o processo de Order-to-Cash do negócio
· Identificar os níveis organizacionais Order-to-Cash Business Process
· Criação de um registro mestre de cliente
· Usando material matriz de Registros
· Criando um cliente de Material Condição Registro
· Criação de Pedidos de Vendas
· Cumprindo ordens do cliente
· Criação de faturas de clientes
· Recebendo pagamento de cliente
· Usando centro de lucro
· Analisando a rentabilidade dos segmentos de mercado externo
· Definindo Pontos de Integração Order-to-Cash
Ordens internas, Imobilizado, e Enterprise Asset Management (EAM)
· Descrevendo o processo entre ordens internas, Imobilizado, e EAM
· Criação de um registro mestre de Ativos Fixos
· Custos de monitoramento usando ordens internas
· Processamento de um Compromisso para a Ordem Interna
· Liquidar ordens internas
· Realização de Atividades Período End para Ativos Fixos
· Definir os níveis organizacionais usados em EAM
· Definindo os objetos técnicos utilizados na EAM
· Integrando EAM e Contabilidade de Imobilização
· Criação de Manutenção Notificações
· Criação de ordens de manutenção
· Executar atividades de manutenção
· Concluindo uma Ordem de Manutenção

Gerenciamento de Projetos no ERP SAP
· Criação de Projetos com Estrutura Analítica do Projeto (EAP) Elements
· As datas e os recursos de planejamento para um projeto
· Atribuindo materiais e recursos para um projeto
· Os custos de planejamento do projeto e Receitas
· Gravando o andamento de um projeto
· Publicação de uma operação relevante para um projeto
· Execução de Encerramento do período Atividades para um Projeto
· Identificar os pontos de um Sistema de Integração de Projetos
Gestão do Capital Humano (HCM/HR)
· Explicando Processos HCM
· Estruturas HCM Definição
· Explicando o processo de contratação de funcionários
· Gerenciando Registros de Empregado
· Descrevendo Qualificações e Requisitos
· Delineando de treinamento e eventos
· Descrevendo Processos de Apoio HCM
· Identificar as atividades e interface em um Self-Service

