
 

 Programa curs d'especialista en SAP  
 
1. Descripció escenaris SD (Vendes i Distribució)  
 

• Oferta a un client  
• Gestió de comandes de client - venda contra magatzem  
• Entrega gratuïta  
• Devolucions i reclamacions  
• Vendes de compra per a client  
• Notes de Càrrec  
• Notes de Càrrec amb classe de comanda L2  
• Creació d'abonaments  
• Creació d'abonaments amb classe de comanda G2  
• Tercers amb avís d'entrega  
• Tractament de comandes de clients potencials  
• Tercers sense avís d'entrega  
• Tractament de comandes de client amb bestreta de deutor  
• Tractament d'articles en consignació  
• Tractament de comandes de client amb facturació col·lectiva  
• Tractament de comandes de client multisocietat  
• Gestió de crèdit  
• Procés d'exportació de comerç exterior  
• Tancament d'operacions SD  
• Gestió d'embalatges en préstec  
• Bonificació en espècie  
• Recuperació de lots  
• Transports  
• Despeses de Transports  
• Informes Logística SD  

 
2. Descripció escenaris MM (Gestió de Materials)  
 

• Gestió d'estocs (refús, bloqueig, renovació)  
• Proveïment intern (trasllat d'estocs amb entrega)  
• Proveïment intern (trasllat d'estocs sense entrega)  
• Inventari físic  
• Proveïment intern trasllat d'estocs multisocietat  
• Oferta de proveïment  
• Compres de material de consum  
• Proveïment per a estocs  
• Comanda oberta de proveïment  
• Devolució a proveïdor  
• Subcontractació  
• Proveïment i consum d'estoc d'articles en consignació  
• Alta d'actiu fix a través de capitalització directa  
• Proveïment extern de tercers  
• Serveis de proveïment extern  
• Informes Logística MM  

 



 
3. Descripció escenaris PP (Planificació i Producció)  
 

• Planificació Logística  
• Producció Fabricació Discreta  
• Fabricació discreta per a comanda de client  
• Subcontractació PP (feina externa)  
• Procés de renovació (material fabricat en estoc)  
• Fabricació contra estoc indústria de processos  
• Fabricació repetitiva  

 
4. Descripció escenaris QM (Qualitat)  
 

• Gestió de qualitat per a proveïment  
• QM en fabricació contra estoc (Indústria Processos)  
• QM en Vendes amb certificat  
• QM en Vendes amb lot d'inspecció i certificat  

 
5. Descripció escenaris CS (Customer Service)  
 

• Consultoria puntual amb facturació de preu fix  
 
6. Descripció escenaris FI (Finances)  
 

• Llibre Major  
• Deutors  
• Creditors  
• Period end closing  
• Gestió de caixa  
• Actius Fixes  

 
7. Descripció escenaris CO (Controlling)  
 

• Planificació General de Centres de Cost  
• Comptabilitat de despeses general real  
• Planificació de centres de cost de fabricació  

 
8. Descripció escenaris Eines  
 

• Querys  
• Report Painter  

 
 


