Introdução

INTRODUÇÃO AO MICROSOFT DYNAMICS AX 4.0 –
FINANCEIRO I
O treinamento é um componente vital para a retenção do valor de investimento
do seu Microsoft Dynamics™. Um treinamento de qualidade, oferecido por
especialistas do setor, ajuda a manter você atualizado em sua solução e
desenvolve habilidades para maximizar o valor de sua solução. Seja escolhendo
e-Learning, treinamento ministrado por instrutor ou auto-estudo com manuais de
treinamento, existe sempre um tipo de treinamento que atende às suas
necessidades. Além disso, valide seu treinamento e demonstre seu conhecimento
com uma das várias designações de certificação do Microsoft Dynamics. Escolha
o tipo de treinamento ou certificação que melhor permita que você continue à
frente da concorrência.

E-Learning
O treinamento online de produtos do Microsoft Dynamics ajuda você a aumentar
sua produtividade sem que precise perder tempo longe de sua casa ou de seu
escritório. Com o e-Learning, você aprende no seu próprio ritmo por meio do
acesso flexível ao treinamento, beneficiando assim as pessoas que não têm tempo
ou orçamento para viajar. O e-Learning está disponível na forma de tutoriais na
Foundation Library ou como um eCourse.

Foundation Library
A Foundation Library é uma coletânea de tutoriais de visão geral específicos à
família de produtos do Microsoft Dynamics, disponível mediante o pagamento de
uma taxa. Esses tutoriais possuem os seguintes recursos:
•

Cobrem uma grande variedade de tópicos em alto nível e, em geral,
não duram mais de 60 minutos.

•

Fornecem dicas e truques para mostrar a você como aumentar a
produtividade e economizar tempo.

•

Permitem que você conheça as alterações nos recursos e as
funcionalidades de uma nova versão.

•

Permitem que você avalie um novo módulo ou produto do
Microsoft Dynamics.

Inscrições na Foundation Library estão disponíveis para compra individual ou
por meio de planos de serviços de parceria e clientes.

Materiais de treinamento para Microsoft Dynamics™
Seu uso deste conteúdo está sujeito ao contrato de serviços atual

Página 1

Financeiro I no Microsoft Dynamics AX 4.0
eCourses
eCourses são cursos tarifados de treinamento online criados para abranger
conceitos detalhados sobre áreas de produtos específicas e que permitem a você:
•
•
•
•
•

Receber treinamento detalhado em aplicativos técnicos e comerciais
por meio de treinamento diário por demanda.
Aprender no seu próprio ritmo − as lições podem ser interrompidas e
reiniciadas, ignoradas ou repetidas.
Economizar tempo e aumentar sua produtividade.
Receber conhecimento sobre o produto como se estivesse recebendo
um treinamento ministrado por instrutor sem precisar viajar ou se
ausentar do escritório.
Ganhar um treinamento vantajoso ao se preparar para exames de
certificação do Microsoft Dynamics.

Treinamento ministrado por instrutor
Com o treinamento ministrado por instrutor, você pode ganhar uma base sólida
ou atualizar seu conhecimento sobre produtos e processos do
Microsoft Dynamics e, ao mesmo tempo, aprender com um especialista em um
ambiente interativo. Com cursos sobre uma série de tópicos, você pode:
•
•
•
•

Acompanhar demonstrações e assistir a apresentações.
Obter experiência prática no produto.
Participar de atividades e discussões de sala de aula com outros
participantes.
Obter um treinamento vantajoso ao se preparar para exames de
certificação do Microsoft Dynamics.

Curso
O Curso pode ser encomendado para fins de auto-estudo. Esses materiais são
comparáveis ao Curso usado no treinamento ministrado por instrutor e, com eles,
você pode:
•
•
•

Aprender no seu próprio ritmo, dedicando o tempo que desejar.
Consultar uma série de dicas, truques e idéias.
Aprender de forma autodidata ao se preparar para exames de
certificação do Microsoft Dynamics.

Em manuais de treinamento selecionados, existem extensões de treinamento que
cobrem recursos específicos de países no produto. Essas extensões de
treinamento são manuais de treinamento separados criados para ensinar a
funcionalidade local em um determinado país. Elas são usadas juntamente com o
Curso e não como manuais de treinamento independentes.
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Certificações
O programa de certificação do Microsoft Dynamics reconhece a capacidade de
uma pessoa de trabalhar com um produto do Microsoft Dynamics para indivíduos
como parte do programa de certificação do Microsoft Dynamics.

Microsoft Dynamics Certified Professional
A credencial de Microsoft Dynamics Certified Professional é oferecida aos
profissionais que demonstram proficiência em pelo menos uma série de um
produto do Microsoft Dynamics. Para se tornarem Microsoft Dynamics Certified
Professionals, os candidatos precisam ser aprovados em um exame de
certificação do Microsoft Dynamics.

Microsoft Dynamics Certified Master
Os Microsoft Dynamics Certified Professionals estão aptos a conseguir uma ou
mais credenciais de Microsoft Dynamics Certified Master. As certificações de
nível Master são consideradas as mais importantes em produtos do
Microsoft Dynamics. Elas são um acúmulo de exames que atendem a um
conjunto de requisitos predefinidos. Cada controle de certificação de nível
Master contém um grupo principal de exames obrigatórios e uma série de exames
facultativos, nos quais é necessário obter uma pontuação específica para
conseguir a certificação. Juntamente com os exames essenciais, os exames
facultativos fornecem uma avaliação válida e confiável da proficiência e do
conhecimento sobre um produto específico do Microsoft Dynamics.
Quando uma pessoa alcança uma certificação de nível Master, ela demonstra uma
ampla base de conhecimento sobre um produto do Microsoft Dynamics, muito
mais do que o necessário para alcançar uma certificação de nível Professional.
O treinamento no Microsoft Dynamics pode ajudá-lo a desenvolver as habilidades
necessárias para realizar seu trabalho. Porém, a Microsoft não espera ou pretende que
um curso seja o único método de preparação para aprovação no exame de
certificação. Para ajudar na preparação para um exame de certificação, a Microsoft
recomenda o uso dos guias de preparação, disponíveis para cada exame. Os guias de
preparação contêm informações importantes sobre um exame específico, incluindo:
•
•
•
•
•

O público-alvo
As habilidades que estão sendo avaliadas
Horário e requisitos para aprovação
Tópicos e tipos de perguntas
Ferramentas de preparação, como:
– Treinamento recomendado
– Recursos de aprendizagem complementares
– Habilidades recomendadas adicionais

OBSERVAÇÃO: para obter mais informações sobre e-Learning, treinamento
ministrado por instrutor, Curso, manuais de treinamento e certificações de produtos do
Microsoft Dynamics, visite http://www.microsoft.com/businesssolutions > Services >
Training ou envie um e-mail para mbsuniv@microsoft.com.
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Elementos do Curso de treinamento do Microsoft Dynamics
O Curso de treinamento dos produtos do Microsoft Dynamics contém uma série
de seções ou elementos. Cada capítulo inclui os seguintes elementos:

Objetivos
Cada capítulo começa com uma apresentação dos objetivos de aprendizagem nele
contidos. Os objetivos de aprendizagem são importantes porque informam o que
precisa ser feito para concluir o capítulo com sucesso.

Introdução
Uma introdução define em que estágio a aprendizagem deverá ocorrer e
apresenta a você as principais instruções do capítulo.

Tópicos
Os capítulos são divididos em áreas de tópicos, geralmente de acordo com os
objetivos de aprendizagem neles apresentados. Isso é particularmente vantajoso
em capítulos grandes, de modo que o conhecimento e as habilidades que serão
ensinados são divididos em unidades mais gerenciáveis.

Teste seu conhecimento
A seção Teste seu conhecimento consiste em perguntas de revisão para cada
capítulo ou tópico e foi criada para ajudar a reforçar os conceitos de
aprendizagem. As perguntas podem ser do tipo resposta breve, verdadeiro ou
falso, múltipla escolha, preencher as lacunas ou qualquer outro tipo. Também são
fornecidas respostas às perguntas.

Conclusão
A conclusão encerra o capítulo destacando suas partes importantes, bem como
fornecendo uma transição para o capítulo seguinte. Ela também oferece uma
oportunidade de recordar a aprendizagem anterior.

Laboratórios
Os laboratórios testam suas habilidades com os conceitos de aprendizagem
apresentados e aprendidos em um tópico ou capítulo. Eles começam com um
parágrafo que descreve o problema comercial a ser solucionado e também define
o estágio para o exercício. As soluções dos laboratórios também são fornecidas.
Os laboratórios podem ser oferecidos em níveis diferentes para acomodar a
variedade de habilidades e conhecimentos de cada aluno.

Desafie-se!
Os laboratórios Desafie-se! são os mais desafiadores. Esses exercícios foram
criados para o aluno experiente que requer poucas instruções para concluir a
tarefa exigida. Esse nível de exercício apresenta o problema comercial a ser
solucionado e descreve as tarefas que o aluno precisa concluir.
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Precisa de ajuda?
Esses exercícios foram criados para desafiar os alunos e oferecer suporte ao
mesmo tempo. Eles não fornecem instruções passo a passo, porém oferecem aos
alunos dicas úteis e informações adicionais para que concluam o laboratório.
Sugerimos que você tente primeiramente os laboratórios “Desafie-se!” e, se
precisar de ajuda para concluir a tarefa, procure informações nos laboratórios
“Precisa de ajuda?”.

Interação rápida: lições aprendidas
No final de cada capítulo do Curso de treinamento do Microsoft Dynamics, você
encontrará uma página chamada Interação rápida: lições aprendidas. Essa
interação foi criada para oferecer a você um momento de reflexão sobre o
material aprendido. Ao destacar os três principais pontos do capítulo, você está
maximizando a retenção de conhecimento e fornecendo a si próprio um excelente
recurso de revisão dos principais pontos após a aula.

Sobre este curso
Esta seção apresenta uma breve descrição do(s):
•

Curso

•

Público-alvo

•

Pré-requisitos sugeridos

•

Objetivos do curso

•

Materiais do aluno

•

Exames de certificação relacionados

Descrição
Este curso de três dias explora a funcionalidade financeira básica disponível no
Microsoft Dynamics™ AX 4.0. Os alunos aprendem a configurar os módulos
Contabilidade, Contas a Pagar, Contas a Receber e Banco do
Microsoft Dynamics AX 4.0 e a criar transações. Por meio dos laboratórios que
abrangem os tópicos abordados, os alunos aprendem a configurar finanças no
Microsoft Dynamics AX 4.0. Os alunos que concluem este curso adquirem uma
boa noção básica dos módulos Contabilidade, Contas a Pagar, Contas a Receber e
Banco.

Público-alvo
Este curso destina-se a pessoas da equipe de implementação, de administração ou que
utilizam os módulos de gerenciamento financeiro no Microsoft Dynamics AX 4.0. Em
geral, esse público-alvo inclui pessoas encarregadas de avaliar as necessidades
comerciais dos clientes e aconselhá-los sobre o uso, a configuração e a personalização
do aplicativo. Pessoas responsáveis pelo treinamento ou por oferecer suporte
relacionado ao Microsoft Dynamics AX 4.0 também se beneficiam com este curso.
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Na conclusão do curso
Depois de concluírem este curso, os alunos serão capazes de:
•

Criar e configurar os módulos Plano de Contas, Contabilidade,
Contas a Pagar, Contas a Receber e Banco e os demonstrativos
financeiros no Microsoft Dynamics AX 4.0.

•

Configurar o imposto sobre vendas.

•

Entender os procedimentos diários de Contabilidade, Contas a Pagar,
Contas a Receber e Gerenciamento Bancário.

•

Inserir transações nos diários – incluindo notas fiscais e pagamentos.

•

Acessar consultas e relatórios para obter as informações necessárias.

Pré-requisitos
Para participar deste curso, os alunos devem:
•

Ter conhecimento básico dos princípios contábeis.

•

Ter uma noção geral sobre como navegar no Microsoft Dynamics AX 4.0.

Também é recomendável, mas não obrigatório, que os alunos concluam o curso
Introdução ao Microsoft Dynamics AX 4.0.

Materiais do aluno
O kit do aluno inclui uma pasta de trabalho abrangente e outros materiais
necessários para a aula.

Exames de certificação
W1 AX−01−010 − Financeiro v. 4.0 no Microsoft Dynamics AX 4.0
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Objetivos do aluno
O que você espera aprender participando deste curso?
Escreva abaixo três objetivos principais.
1.

2.

3.
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