
 
1 Projetoconsultor.com.br | YouTube.com/leoabap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criando uma tabela transparente no SAP 
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1. Digite o nome da tabela e pressione Criar  

 

2. Insira a descrição, Classe de entrega e verifique a manutenção da tabela permitida. Em 
seguida, clique na aba Campos.  

 

3. Digite o ZCHAR na aba de campos e ZCHAR_DE na aba do tipo de campo.  
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4. Clique duas vezes em ZCHAR_DE. Em seguida, ele irá pedir para salvar. Pressione 
"SIM".  

 

5. Salve-o como um objeto local ao pressionar o botão Objeto local  
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6. Agora ele pedirá a criação do elemento de dados. Pressione Sim.  

 

7. Clique na guia Etiqueta do campo e insira os comprimentos e descrições de acordo.  
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8. Em seguida, pressione a guia Definição e insira o domínio.  

 

9. Clique duas vezes no zchar_d para criar o domínio e, em seguida, ele solicitará salvar 
antes de ir para a próxima tela.  

Pressione Sim.  
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10. Salve como um objeto local.  

 

11. Agora ele vai pedir por criação de domínio. Pressione Sim.  
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12. Dê uma breve descrição para o domínio que você está criando. E mencione o tipo de 
dados no tipo de dados   campo e comprimento em nenhum. campo de caracteres e 
pressione ENTER.  
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13. Em seguida, pressione Ctrl + F3. Ele pedirá salvar antes da ativação. Salve como um 
objeto local.  

 

14. Pressione Enter.  
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15. Então a tela a seguir é exibida. Pressione o botão Voltar.  
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16. Pressione Ctrl + F3. Você receberá a seguinte tela. Pressione o botão Voltar.  

 

17. Você receberá a seguinte tela.  
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18. Crie mais um campo ZNUM e dê o nome do elemento de dados como ZNUM_DE. E 
clique duas vezes em 'ZNUM_DE'  
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19. Salve pressionando Sim.  

 

20. Agora ele pedirá a criação do elemento de dados. Pressione Sim.  

 

21. Dê uma breve descrição do elemento de dados. E forneça os comprimentos e os 
rótulos de campo de acordo na guia Etiqueta do campo.  

 

22. Pressione na guia Definição e forneça o nome do domínio no campo Domínio. Clique 
duas vezes em ZNUM_D.  
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23. Ele vai pedir para salvar. Pressione Sim.  

 

24. Salve como um objeto local.  
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25. Agora ele pede por criação de domínio. Pressione Sim.  

 

26. Dê uma breve descrição no campo de texto curto. Digite o tipo de dados e não. 
caracteres, pressione Enter.  

Em seguida, pressione o botão Ativar ou pressione Ctrl + F3.  
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27. Salve isso como um objeto local.  
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28. Pressione Enter.  

 

29. Agora você terá a seguinte tela. Pressione o botão Voltar.  
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30. Ativar o elemento de dados Ao pressionar o botão Ativar ou Pressionar Ctrl + F3.  
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31. Pressione Enter.  

 

32. Pressione o botão Voltar.  
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33. Agora nós criamos dois campos. E elementos de dados e domínio para esses dois 
campos.  

Agora temos que manter as configurações técnicas. Pressione no botão Configurações 
técnicas.  
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34. Dê a classe de dados e categoria de tamanho da tabela conforme o requisito.  

E pressione o botão de volta.  
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35. Agora ative a mesa pressionando o botão de ativação ou CTRL + F3. 

 

36. Pressione Enter.  
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37. Agora você terá a seguinte tela.  
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38. Agora insira os dados na tabela. Vá para Utilitários → Tabela de Conteúdos → Criar 
Entradas.  
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39. Agora insira os dados nos campos e salve.  
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40. Você receberá a seguinte tela depois de clicar no botão Redefinir.  

 

41. Digite os dados da segunda entrada na tabela.  
42. Salve e pressione reset.  
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43. Você receberá a seguinte tela.  
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44                Novamente, insira os dados para a terceira entrada.  

45                  Pressione salvar, redefinir (opcional) e botão Voltar.  

 

46                Agora você terá a seguinte tela.  
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47. Para ver o conteúdo da tabela, vá para Utilitários → Tabela de conteúdos → Exibir. Ou 
pressione Ctrl + Shift + F10.  
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48. Você receberá a seguinte tela.  

 



 
30 Projetoconsultor.com.br | YouTube.com/leoabap 

49. Pressione o botão de execução ou pressione F8. Agora, ele exibirá o conteúdo da 
tabela.  

 

 


