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S4FUN  Collection 09    
Processos empresariais integrados no SAP S/4HANA 
 

Versão da solução:  
SAP S/4HANA 1610  

Conteúdo detalhado  

Objetivos 

 Este curso irá prepará-lo para: 

o Explicar a integração dos principais processos empresariais no SAP S/4HANA: da Ordem do cliente 

ao Recebimento, da Compra ao Pagamento, Finanças e Controladoria. 

 

Público 

 Este curso destina-se aos seguintes públicos: 

 Consultor de aplicação 

 Arquiteto de processos empresariais  

 Proprietários de processos empresariais/Team Lead/Usuário chave 

 Arquiteto Corporativo 

 Gerente de projeto 

 

Pré-requisito 

Essencial 

 Conhecimento básico de processos de negócios em planejamento e gerenciamento corporativo 

Recomendado 

 None 

 

https://cdn20.training.sap.com/cdn/course-pdf/TS410_PT_Col06_ILT_FV_CO_A4.pdf/G/PT/TS410/006
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Versão do Software 

 SAP S/4HANA 1709 FPS01 

 

Conteúdo 

 SAP S/4HANA Enterprise Management: Síntese 

o Descrição da motivação para o SAP S/4HANA  

o Explicação da Lista de simplificações do SAP S/4HANA 

 Nova experiência do usuário: SAP FIORI UX 

o Compreensão da nova experiência do usuário 

 Fundamentos do SAP S/4HANA 

o Explicar as estruturas organizacionais 

o Compreensão do conceito de dados mestre 

 Contabilidade financeira e gerencial: Síntese 

o Explicação da contabilidade financeira (FI)  

o Explicação da contabilidade gerencial (CO) 

o Resumo da integração entre FI e CO 

 Contabilidade financeira e gerencial: Fundamentos 

o Definição de contas do Razão e classes de custo  

o Definição de centros de custo 

o Lançamento de um documento de conta do Razão 

o Trabalho com parceiros de negócios e faturas 

o Trabalho com a contabilidade do imobilizado 

o Consultar uma conta / Balanço 

o Trabalho com os tipos de atividade / conta de custo secundário / alocação de aitividade 

o Trabalho com ordens internas 
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 Processamento de purchase-to-pay no SAP S/4HANA 

o Descrição do processo empresarial Purchase-to-Pay 

o Definição dos dados mestre utilizados no processo de purchase-to-pay  

o Criação de um registro mestre de fornecedor 

o Listagem de registros de dados mestre adicionais específicos do fornecedor  

o Criação de requisição de compra 

o Criação de pedidos 

o Lançamento de uma entrada de mercadorias para um pedido de compras 

o Processamento de faturas do fornecedor  

o Processamento da execução automática de pagamento 

 Processamento de order to cash no SAP S/4HANA  

o Descrição do processo empresarial order to cash 

o Descrição dos dados mestre utilizados em vendas e distribuição 

o Criação de um registro mestre de cliente 

o Creating Criação de um registro de condições  

o Processamento de uma ordem de venda 

o Processamento de um documento de remessa  

o Processamento de uma fatura de cliente 

 

 
 

Informações adicionais 

 Área de interesse:     Integração 

 Software:                   SAP S/4HANA 

 Formato de entrega: Sala de aula 

 Duração:                   5 dias 

 Idioma:    Português 
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