
Descrição de uma FIELD EXIT 
 
Quando há necessidade de consistências adicionais para um determinado campo na tela, 
o SAP disponibiliza o recurso de FIELD EXIT. Trata-se de uma pequena rotina em 
ABAP que será executada e que pode ter lógica, por exemplo, de validação do 
conteúdo. 
 
É recomendado cuidado no uso deste recurso pois: 
- Não é "debugável" 
- Só é interceptado por telas (alguns BAPIs não passam pela FIELD EXIT). 
 
Criação de uma FIELD EXIT  
 
Observação: Todo este procedimento deve ser feito em ambiente DEV-100 
 
O primeiro passo para criação da FIELD EXIT é obter detalhes técnicos da tela e do 
campo em questão. No exemplo abaixo, é apresentada a criação de uma FIELD EXIT 
para o campo "Local de Negócios" na tela da transação FB60. 
      
Uma vez posicionado o cursor sobre o campo "Local de Negócio" (ou Business Place 
em inglês), pressione F1 
 

 
 
Será então exibita a tela de HELP para o campo, conforme abaixo: 



 
 
Clique sobre o botão "Informações técnicas para obter detalhes técnicos sobre a tela e o 
campo. Será exibida uma tela com as seguintes informações: 

 



 
Dados relevantes informados nesta tela: 
Nome do Programa da Tela: SAPLFDCB 
Número da Tela: 0010 
Nome do Campo: BUPLA 
 
Nome do Programa de Tela para Batch Input: SAPMF05A 
Número da Tela para Batch Input: 1100 
 
Entre na transação SE38 (criação, alteração e execução de programas) e execute o 
programa RSMODPRF, conforme tela abaixo: 

 
 
Após executar o programa será exibida a tela abaixo: 

 
 
Clique novamente em Executar. Será exibida uma lista das FIELD EXITs já existentes 
na instalação. Clique em "Exit campo --> Criar" 



 
Será solicitado o elemento de dados que deve passar pela EXIT. Preencha o nome 
técnido do campo. No nosso exemplo, com o conteúdo BUPLA. 



 
 
Será proposto automaticamente o nome FIELD_EXIT_BUPA. Clique em "Criar" 

 
 
Serão então solicitados: 
- Módulo de função: FIELD_EXIT_BUPLA 
- Grupo de funções: YBAL_ATRIB 
- Texto breve: Field Exit - Local de Negócios 
 

 
 
Ao clicar em gravar, será exibida a tela de criação de funções (Function Builder), onde 
será implementada a lógica da FIELD EXIT.  



 
Clique na aba "Texto fonte", para que seja exibida a tela de edição do código. Digite 
então a lógica desejada. 
 
No exemplo abaixo, caso o campo em questão (BUPLA) tenha valor inicial, ou seja, 
não esteja preenchido, será apresentada a mensagem de erro 398 (e398) que utilizará 
uma mensagem (que por enquanto está descrita como "xxxx" e um símbolo de nome 
'obr' (que encontra-se entre parenteses). 
Veja abaixo a imagem da tela até este momento: 



 
Dê um duplo clique sobre o símbolo 'obr', para que seja solicitado o cadastramento da 
mensagem. Será solicitado o salvamento da função, conforme abaixo: 

 
 
Clique em "Sim" para que seja exibida a tela com o cadastramento do símbolo. Digite 
então o texto desejado, conforme o exemplo abaixo: 

 
 
Após isso, clique no menu "Ir para --> Tradução", para iniciar a tradução do símbulo 
'obr' para outras líguas: 

 
 
Será então solicitada a lingua para qual se deseja traduzir o símbulo. No exemplo abaixo 
foi selecionado inglês. 

 
 



Observação: é recomendável que todos os símbolos sejam descrito pelo menos em 
Português (por tratar-se da língua local) e em Inglês. 
 
Na nova tela, digite a descrição para o símbolo 'obr' na língua inglesa: 

 
 
Após isso, clique em "salvar" e duas vezes em "voltar" (uma vez na tela de tradução e 
outra na tela de cadastro da mensagem em português) 
 
No retorno a tela onde encontra-se o código fonte da FIELD EXIT, o texto 'xxxx' já foi 
substituído pela mensagem cadastrada para o símbolo 'obr' na língua de login atual, 
conforme exemplo abaixo: 

 
Ative o programa, pressionando as teclas CTRL+F3. 
 
Será apresentada uma caixa de diálogo com as funções ativas, conforme abaixo: 



 
Clique em "OK" e aguarde a compilação do código. Ao término da compilação, será 
exibida a mensagem "Objeto(s) ativado(s)" no rodapé da página. 
 

Clique no botão "Sair" ( ) por duas vezes. Será apresentada a tela solicitando 
novamente o elemento de dados a ser visualizado. Dê um "ESC" ou clique no botão de 
cancelar para que a lista de FIELD EXITs seja atualizada, conforme abaixo: 

 



Note que o elemento de dados "BUPLA" agora faz parte da lista de FIELD EXITs. Note 
também que esta FIELD EXIT ainda não está ativa, sendo apresentado o status 
"INATIVO" 
(A ativação feita logo acima foi da função FIELD_EXIT_BUPLA, e não da intervenção 
do SAP sobre o campo) 
 
Note também que na coluna "Programa" é apresentado o texto "GLOBAL". Isso 
significa que esta FIELD EXIT, caso ativada, terá ação sobre todas as ocorrências do 
campo BUPLA. 
 
Em nosso exemplo, queremos ativar esta FIELD EXIT apenas para a transação FB60. 
Para tanto devemos atribuir um programa e tela. Selecione o elemento de dados 
"BUPLA" e clique no botão "Atribuir prog/tela". 
 
A seguinte tela será exibida, onde deve ser preenchido o nome do programa e o número 
da tela, obtidos no primeiro passo deste tutorial. 
 

 
 
Clique no botão "Gravar". 
 
Caso seja solicitado, informe novamente a request a que esta configuração deve ser 
associada: 

 
 
Na lista de FIELD EXITs agora está sendo apresentado o programa e tela informados: 



 
Para manter a integridade, é aconselhável efetuar a mesma consistência esta tela seja 
utilizada via batch input. Para tanto, repita o cadastamento informando programa e tela 
de batch input. 
 
O resultado final será o seguinte: 

 
O último passo necessário que a FIELD EXIT esteja funcional é sua ativação. Clique no 
menu "Exit campo --> Ativar". Informe as requests (ou de ok) tanto quanto for 
solicitado. 

 
Ao tentar efetuar um lançamento na transação FB60, a partir de agora o código da 
FIELD EXIT será acionado, fazendo a checagem de conteudo.  
 
Caso o campo não seja preenchido, será exibida uma tela de erro, conforme exibido 
abaixo: 



 
 
 
 
 


