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O Mastersaf DW integra todas as informações fiscais e tributárias 
nas esferas municipal, estadual e Federal em uma base única, 
gerenciando e armazenando as informações do saP com 
praticidade, segurança e padronização. Dessa forma, possibilita  
a geração de relatórios e arquivos para atendimentos e tomadas 
de decisões de forma fácil, rápida e prática.

a Integração utiliza uma área exclusiva (objetos) 
dentro do ambiente saP para o mastersaf DW. 
esses objetos não ocupam muito espaço dentro 
do ambiente saP e são invioláveis. Para o 
desenvolvimento de customizações, utiliza-se o 
conceito de ‘‘User exits” de fácil implementação 
e totalmente controladas pelo cliente (ativar/
desativar), desenvolvida dentro das melhores 
práticas de acesso às tabelas saP no conceito  
de sistemas (configurar/executar).



Diferenciais Da integração sap:
•    A utilização da Integração aumenta a 

confiabilidade da interface, evita conflitos  
de nomenclatura dos códigos-fontes e  
diminui eventuais riscos de violações;

•    Total controle, visibilidade e governança 
dos processos standard pela mastersaf;

•    Eventuais customizações são feitas 
através da utilização de ‘‘User exits” em 
três níveis bem definidos (exit de Campo, 
exit de regra e exit de Processo Interface) 
garantindo a integridade dos códigos-fontes 
da interface;

•    Transmissão de dados automática, via 
conexão banco a banco (DBCO) ou 
arquivo tXt;

•    Interface flexível e dinâmica, funcionando 
perfeitamente de acordo com o mapeamento 
técnico;

•    Desenvolvida dentro das melhores práticas 
de acesso às tabelas saP, utilizando seu 
próprio conceito de segurança: authority-check 
e authorization Group;

•    Praticidade na manutenção e agilidade na 
adaptação a novos cenários de negócios 
e legislação.

características técnicas:
•   Durante a instalação da request, são 

disponibilizados no ambiente saP: programas 
aBaP e objetos Z para desenvolvimento 
de customizações;

•   Os extratores não alteram dados nas tabelas 
standard do saP;

•   Conformidade com SPED (Fiscal e Contábil) 
e eFD-CONtrIBUIÇÕes;

•   Integração com módulos SAP: MM, FI, CO, 
sD, aa;

•  As informações são obtidas de:
    1. Cadastros Básicos
    2. Notas Fiscais (entrada e saída)
    3. Contas a Pagar
    4. Contas a receber
    5. Inventário de movimentação de materiais
    6. Contabilidade
    7. ativo Fixo
•   As principais tabelas acessadas são: 

BKPF, BseG, J_1BNFDOC, J_1BNFLIN, mara, 
mseG, BsIK, BsaK, BsID, BsaD, NeWGL 
taBLes, J1BtaX taBLes, entre outras.
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