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Informações Gerais e Conteúdo Programático 
S/4 Hana – FIORI p/ Funcionais 
 
 

 
  

Objetivos 
 Este curso foi preparado para Consultores Funcionais (Maior foco em 

MM/SD/PP); 
 O presente curso tem como objetivo principal preparar os alunos para 

atuarem de forma efetiva com a nova Interface de Usuário – SAP Fiori 
(User experience); 

 Apresentar as formas de configurar e utilizar o SAP Fiori, configurando o 
acesso a novos aplicativos, personalização de Business Group, 
Business Catalog, Identificação e Ativação de Odata Service, conversão 
de transações standard do S/4 Hana para o Fiori, conversão de 
transações Z do S/4 Hana para Fiori; 

 Apresentar de forma detalhada como as transações utilizadas no SAP 
ECC ou S/4 Hana podem ser configuradas e também disponibilizadas 
para utilização no Fiori Launchpad; 

 Executar processos de negócio no Fiori utilizando os novos aplicativos 
UI5 mostrando as diferenças em relação as transações clássicas; 

 Executar cenários de negócios como P2P e OTC dentro do Fiori através 
da execução prática no sistema;  

 Ampliar a rede de relacionamentos no mundo SAP de todos os 
participantes;  

 

 

S/4 Hana – FIORI p/ Funcionais 



 

  

 
www.creative-ti.inf.br  |  creative@creative-ti.inf.br 

Skype: emello10  |  11 9 7666-8427  | 11 9 6606-3624 
 

Público Alvo 
 Reciclagem para Consultores SAP da área de Logística – c/ Experiência 

de Mercado; 
 Consultores Júnior que ainda não trabalharam com a solução; 
 Consultores Funcionais de outros módulos que desejam ampliar seus 

conhecimentos na área; 
 Usuários Chaves de Empresas que utilizam S/4 Hana / Fiori como 

Sistema de Gestão;  
 

Pré-Requisitos 
 Conhecimentos no sistema SAP 

 

Conteúdo Programático 
 Introdução e Conceitos; 
O que é SAP Fiori ? ; 
New UX (User Experience) ; 
User Interface x User Experience; 
Estratégia SAP UX; 
Componentes do System Landscape; 
Versões dos componentes; 
 
 Fiori Launchpad; 
Arquiterura do Fiori Launchpad; 
Me area; 
Business Group; 
Business Catalog; 
Tiles; 
App Finder; 
Personalização de Layout; 
Theming e Branding; 
Mecanismo de pesquisa; 
 
 Com acessar o Fiori Launchpad; 
3 formas possíveis de acesso ao FLP; 
 
 Fiori Launchpad Designer; 
O que é? ; 
Camadas do Fiori Launchpad Designer; 
Como acessar o FLPD; 
Atribuição de Request; 
 
 Odata Service; 
O que é Ativação de Odata Service necessário para o funcionamento do 
Fiori Launchpad ; 
Relevância dos Serviços / como saber se os serviços estão ativos  
 
 Roles ; 
Roles para acesso e navegação no FLP e FLPD; 
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 Relacionamento entre objetos;   
Entendimento da relação entre objetos do Fiori Launchpad;   
Verificação da consistência de configurações realizadas no FLPD; 
 
 O papel do consultor SAP Funcional dentro do Fiori ;  

 
 Tipos de aplicativos Fiori; 

   
 SAP Fiori Library;   
O que é SAP Fiori Library ?;  
Como utilizar ?  e O que procurar ? ; 
Download de todas configurações de Aplicativos por versão de BackEnd ; 
 
 SAP Fiori "Hands On" (sem utilizar em nenhum momento SAP-GUI, 

100% realizado no Fiori);  
Ativar o aplicativo no Fiori Launchpad;   
Atribuir Role ao usuário;   
Indentificar oData Service e ativar;  
Renomear o Tile;   
Mover o Tile para Home Folder;   
Identificar qual oData Service é chamado pelo aplicativo  (Debug);  
Criando uma lista técnica de materiais utilizando aplicativo Fiori;  
Consultando estoque de materiais utilizando aplicativo Fiori;   
Criando Requisição de Compras utilizando aplicativo Fiori;   
Criado Contrato de Compras utilizando aplicativo Fiori;  
Criando pedido de compras utilizando aplicativo Fiori; 
Registrando Entrada de Mercadoria para o Pedido utilizando aplicativo Fiori;   
Verificando documento de material utilizando aplicativo Fiori;  
Criando Fatura de Fornecedor utilizando aplicativo Fiori;   
Liberando Fatura bloqueada para pagamento ao fornecedor utilizando 
apllicativo Fiori; 
Estornando Fatura de Fornecedor utilizando aplicativo Fiori;  
Fazendo uma saída para pagamento ao fornecedor utilizando aplicativo 
Fiori;   
Gerenciando partidas em aberto utilizando aplicativo Fiori;  
Criando uma ordem de vendas utilizando aplicativo Fiori;   
Criando uma delivery utilizando aplicativo Fiori;   
Fazendo picking utilizando aplicativo Fiori;   
Criando um documento de faturamento utilizando aplicativo Fiori;   
Monitorando problemas de ordens de vendas não atendidas utilizando 
aplicativo Fiori;   
Gerenciamento de cliente na visão 360 utilizando aplicativo Fiori;  
Monitorando itens de pedidos de compras em atraso utilizando aplicativo 
Fiori;  
Consultando Histórico de pedidos de compras utilizando aplicativo Fiori; 
Analisando quantidade consumida e contras a expirar utilizando aplicativo 
Fiori;  
Gerenciando síntese de suprimentos utilizando aplicativo Fiori;   
Criando Ordem de Produção utilizando aplicativo Fiori;  
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Reportando Ordem de Produção utilizando aplicativo Fiori;   
Analisando disponibilidade dinâmica de materiais utilizando aplicativo Fiori;  
 
 Instalando o Fiori no Celular;  

 
 Ativando o aplicativo Minha Caixa de Entrada;   
 Criando pedido de Compras para submeter a aprovação ; 
 Criando requisição de compras para submeter a aprovação;  
 Criando contrato de compras para submeter a aprovação;   
 Testando o aplicativo My Inbox para aprovações via Celular;    
     
 Configurando uma transação Z do S/4 Hana (programa ABAP) no 

Fiori Launchpad para criação de MIRO;  
 

 Gerenciando dados mestres de clientes e fornecedores utilizando 
aplicativo Fiori; 
 

 Ativando e Explorando a SE16H através do Fiori;   
 

 Ativando o Aplicativo Mass Maintenace no Fiori; 
 

 Ativando o Menu SAP Easy Access no Fiori; 
 

 Troubleshooting no Fiori;   
Testando um Odata Service;   
Verificando log de erros no Back-End e Front-End;   

 
 

Formas e Condições de Pagamento 
 Pessoa Física 
 O pagamento TOTAL do Investimento deve ser efetuado através da 

plataforma de pagamentos no site da CREATIVE-TI para que sua 
inscrição seja efetivada – Link abaixo; 

 https://www.creative-ti.inf.br/pagamento  
 

 Pessoa Jurídica 
 Pagamento em 10 dd através de transferência bancária; 

 

Carga Horária 
 16 Horas; 

 

Local 
 Creative-TI; 
 Rua Joel Jorge de Melo, 102 
 Vila Mariana - São Paulo – SP 

 

Inscrições 
 www.creative-ti.inf.br/inscreva-se  
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Instrutor 
 Rodrigo Malucho; 
 Bacharel em Sistemas de Informação pela Universidade Metrocamp; 
 Cursou MBA em Gestão Estratégica da Informação pelo IBTA; 
 Certificado pela SAP nos Módulos de MM – Materials Management; 
 Atua como consultor de negócios com foco em SAP desde 2013 no 

Brasil tendo atuado em várias empresas de diversos setores industriais 
como: Pepsico, Johnson & Johnson, Eberspaecher, Chemyunion, entre 
outras; 

 CV do Instrutor - www.creative-ti.inf.br/instrutores 
 

Informações Adicionais 
 A Inscrição Inclui: Material de Apoio (Apostila + Certificado) e Coffee 

Break; 
 A confirmação da realização do Curso está sujeita à formação de Turma 

Mínima (05 a 08 Alunos a depender do curso); 
 No caso de cancelamento ou não realização do Curso por iniciativa da 

CREATIVE-TI, os valores pagos serão devolvidos, porém não nos 
responsabilizaremos por gastos com passagens aéreas, traslados, 
hospedagem e outras despesas; 

 O aluno deve trazer o seu próprio Notebook habilitado para a 
conexão sem fio “Wireless” ou Cabo.  

 A Creative-TI não procederá e não será responsável por executar 
qualquer alteração nas configurações do equipamento dos alunos; 

 Link para baixar e instalar o SAPGUI (software que dará acesso ao 
SAP); 

 https://www.creative-ti.inf.br/finalizar-inscricao 
 

 

Contatos e Informações 
 www.creative-ti.inf.br 
 creative@creative-ti.inf.br 
 (11) 9 7666-8427 – Solange Garcia 
 (11) 9 6606-3624 – Elton Mello 
 Skype:  emello10 

 


