
LSMW – Procedimentos

ÍNDICE

Alteração do caminho dos arquivos .read e 
.conv.                                                                    ...........................................................  2  
Copia de Objetos de um Projeto LSMW para 
outro                                                                     ..............................................................  4  
Copia de batch input recordings entre Projetos 
LSMW.                                                                   ............................................................  5  
Cópia de Regras de Conversão (Tabelas De-
Para, Valores Fixos).                                            ......................................  7  
Apagar Projetos/Objetos não utilizados.            ........  8  
Procedimento para gravar projetos em Disco 
(Export Project).                                                  ............................................  9  

Autor: Daniel Salles 1/ 1



LSMW – Procedimentos

Alteração do caminho dos arquivos .read e .conv.  

Para que a área de trabalho do R/3 não seja lotada com arquivos LSMW, o que 
causaria a ‘parada’ do R/3, é necessário que se direcione os arquivos lidos 
(.read) e convertidos (.conv) para um servidor Global. O servidor determinado 
pela equipe de Basis é:
- Interfaces: /interf/<MODULO>/in/
- Cargas: /interf/<MODULO>/tmp/

1. Entrar no passo   7 Specify files (2a Tela do LSMW)
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2. Selecionar os Arquivo para dados lidos e convertidos e modificar o caminho 
conforme descrito acima.
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Copia de Objetos de um Projeto LSMW para outro

1. Na Primeira tela do Projeto que se deseja copiar, pressionar o botão 

2. Na Segunda Tela haverá um Overview de Todos os Objetos do projeto. Para 
copiar um objeto, selecionar o objeto e pressionar “COPY       ”  . Aparecerá 
então uma tela de seleção do Projeto/Subprj/Proj destino.

3. Pressione           e a mensagem “Reusable rules will not be copied ==> please 
either copy project or use export / import “ aparecerá. Se existem tabelas De-
para, valores fixos, etc. estes deverão ser copiados em etapa posterir. OBS: 
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Notem que tanto as tabelas De-Para quanto os Batch Input Recordings deverão 
ser transferidos (vide itens a seguir).

Copia de batch input recordings entre Projetos LSMW.

1. Entrar no item 1 de qualquer objeto dentro do Projeto.

 
2. Entrar no modo modificar (pressionar        ) e press. o botão Overview (        )
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3. A próxima tela mostra todos os Batch Input Recordings do Projeto. Selecione 
um a um e pressione “Copiar” 
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Cópia de Regras de Conversão (Tabelas De-Para, Valores Fixos).

No caso de cópia de projetos, as regras de conversão não são copiadas. Neste 
caso, é necessário que a cópia destas regras seja feita num segundo momento.

1. Entrar no Passo  6 Maintain fixed values, translations, user-defined routines.

2. Posicionar o cursor na regra que se deseja copiar (de-para, valor fixo, etc.) e 
pressionar a tecla “Copy” 

 
Notem que a uma regra se aplica ao projeto todo. Assim, não é necessário 
copiá-la novamente se outro objeto do mesmo projeto for utilizá-la.
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Apagar Projetos/Objetos não utilizados.

1. Na Primeira tela do Projeto que se deseja apagar, pressionar o botão
 

2. Selecionar o Objeto (ou mesmo projeto) que se deseja apagar e pressionar 

NOTA: Uma vez deletado o objeto não pode ser recuperado.
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Procedimento para gravar projetos em Disco (Export Project).

1. Na primeira tela entrar em Extras > Export Project.

2. Confirmar o Projeto que se deseja exportar
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3. Na tela seguinte, marcar e desmarcar os objetos que se deseja exportar. 
Utilizar o botão 

4. Note que todos os batch inputs recordings, regras de conversão (tabelas de-
para), subprojetos e objetos são exibidos. Assim deve-se marcar somente o 
que se deseja gravar em disco. Após a seleção pressionar o botao Export 

5. Dar o caminho e nome do arquivo onde se deseja gravar o arquivo. Este 
programa pode ser carregado via o Menu Import de maneira semelhante.
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