eAcademy Oficial SAP
Módulo MM – TSCM5e
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

SAP129 - NAVEGAÇÃO SAP
SM001 - INTRODUÇÃO AO SAP SOLUTION MANAGER
TERP01 - INTRODUÇÃO AO SAP ERP
TERP02 - INTRODUÇÃO AO SAP NETWEAVER
TERP41 - SAP ERP: Introdução aos processos de aquisições
TERP42 - SAP ERP: Introdução aos processos de inventário e gestão de armazéns
TSCM50 - PROCUREMENT I
TSCM52 - PROCUREMENT II

SAP129 - NAVEGAÇÃO SAP
Objetivos:
� Familiarização com termos-chave
� Navegar no sistema SAP.
Conteúdo:
� O curso de navegação SAP, é projetado para familiarizar os alunos com termos-chave e como navegar
no sistema SAP.
� Você será apresentado para as áreas-chave das telas do SAP, campos e recursos.
� Você também será introduzido às maneiras nas quais você pode obter ajuda adicional, modificar e
personalizar a aparência do seu sistema SAP, bem como
aplicar as habilidades mais avançadas.

SM001 – INTRODUÇÃO AO SAP SOLUTION MANAGER
Objetivos:
� Definir o conceito do SAP Solution Manager
� Discutir as ferramentas fornecidas pelo SAP Solution Manager
Conteúdo:
� Este curso tem a finalidade de familiarizar o participante com os princípios e a terminologia do SAP
Solution Manager. Você conhecerá os benefícios de usar o
SAP Solution Manager durante a implementação das soluções SAP e durante o suporte e as operações
contínuas.

TERP01 - INTRODUÇÃO AO SAP ERP
Objetivos:
� Identificar os níveis organizacionais utilizados no SAP ERP
� Explicar as funções e estrutura de dados mestre no apoio empresarial dos processos
� Identificar os diversos níveis e tipos de relatórios disponíveis no SAP ERP
Conteúdo:
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� Uso de apresentações gravadas, demonstrações de sistema, simulações práticas, testes e avaliações
que serão introduzidos:
� SAP ERP níveis organizacionais
� Funções e estruturas de dados mestre em todo o SAP ERP
� As soluções SAP ERP analíticos e de relatórios

TERP02 - INTRODUÇÃO AO SAP NETWEAVER
Objetivos:
� Identificar os diferentes componentes do SAP NetWeaver
� Explicar as funções dos processos de negócio que cada componente do SAP NetWeaver suporta.
Conteúdo:
� Uso de apresentações gravadas, demonstrações de sistema, simulações práticas, testes e avaliações
que serão introduzidos:
� Como o SAP NetWeaver suporta processos de negócio
� A técnica de componentes de infra-estrutura SAP NetWeaver

TERP41 - INTRODUÇÃO AOS PROCESSOS DE AQUISIÇÕES
Objetivos:
� Identificar a estrutura organizacional de aquisições e dados mestre
� Descrever o ciclo de compras de materiais para estoque e consumo através de ações que abrangem
as etapas básicas de requisição de compra, mediante o
pagamento de fornecedores.
� Identificar os pontos-chave de integração com outros processos do ERP
� Descrever os tipos de relatórios e ferramentas de análise utilizada nos contratos.
Conteúdo:
� Estrutura organizacional de aquisições e dados mestre
� Como as requisições de compra e as ordens são utilizadas no processo de aquisição
� Entrada de mercadorias e lançamento de transferência
� Fatura de verificação e pagamento de fornecedores
� Relatórios básicos de compras

TERP42 – INTR. PROCESSOS DE INVENTÁRIO E GESTÃO DE
ARMAZÉNS
Objetivo:
� Identificar os níveis organizacionais e os dados mestres utilizados no Inventário e Gestão de Armazém
� Descrever a diferença entre a transferência entre depósitos e um lançamento de transferência
� Explicar os processos de Gerenciamento de Armazém usado para receber os materiais adquiridos em
uma ordem de compra e guardá-los em um armazém
� Descrever as etapas do processo de inventário físico
Conteúdo:
� Níveis organizacionais e dados mestres utilizados para apoiar Inventory e Warehouse Management
� A diferença entre as transferências entre depósitos e um lançamento de transferência
� Como entradas de mercadorias são processadas em Gestão de Armazéns
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� Processo de inventário físico.

TSCM50 - PROCUREMENT I
Objetivos:
� Explicar e usar as funções básicas do suprimento externo no SAP ERP
� Realizar os ajustes necessários para o planejamento baseado no consumo
� Utilizar as funções especiais de compra
� Operar com as funções de logística e verificação de faturas
Conteúdo:
� Aquisição de material de estoque, material de consumo e serviços
� Os dados mestre de gestão de materiais: material, fornecedor, registro info de compras, lista de
origem, regime de quotas
� Os documentos e as funções de compras: requisição de compra, solicitação de cotação / cotação,
ordem de compra, contrato, acordo de programação, a
determinação de origem e procedimento de liberação de documentos
� Propostas de compra de Planejamento através do planejamento baseado no consumo, especialmente
o processo de planejamento ponto de reabastecimento
� Detalhar e personalizar as definições de logística e verificação de faturas
� Relatórios
� Opções de automação no processo de aquisição externa

TSCM52 – PROCUREMENT II
Objetivos:
� Entrar com entrada de mercadorias no sistema SAP e fazer as configurações relevantes para funções
especiais
� Elaborar e executar um inventário físico de estoque de armazém
� Realizar as configurações personalizadas de gerenciamento de materiais
� Utilize o seu conhecimento diretamente como um consultor júnior em um primeiro período de
prática
Conteúdo:
� Entradas de mercadorias, saídas de mercadorias e lançamentos de transferência.
� Reservas
� Formas especiais de gestão de inventário
� Preparação e realização de um inventário físico
� Personalizar as configurações para os níveis organizacionais, dados mestres, compras, gestão de
estoques, inventário físico, e determinação de contas.

