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1. Conteúdo Programático 
 

Família de Gestão: Tecnologia 
Nome do treinamento: Configurador 
Linha de Produto: Protheus 
Carga Horária: 16 horas 

 
 

1.1. Objetivo 
 

O ambiente Configurador é a principal ferramenta de apoio ao desenvolvimento e personalização dos ambientes 
integrados do Protheus. 
Este ambiente permite ao usuário adaptar o sistema às necessidades de sua Empresa. Dada sua flexibilidade, 
possibilita a manutenção do dicionário de dados, parametrizações e gerenciamento das contas dos usuários 
podendo definir regras e restrições de acessos.  

 
 

1.2. Público Alvo 
 

Destinado a profissionais com conhecimentos da área Técnica, em geral administradores de sistemas, responsáveis 
por configurações de sistemas de ERP, bancos de dados, acessos e restrições de usuários ao Sistema. 

 
 

1.3. Pré-Requisitos 
 

Conhecimento básico de microinformática (área de atuação); 
 
 Conhecimentos básicos de microinformática: 

 Windows (no mínimo 98); 
 Utilização de mouse e teclado; 
 MS-DOS. 

 
 Curso de “Arquitetura e Instalação”. 

 

1.4. Conteúdo 
 

Essencialmente prático, voltado para configuração e pequenas customizações, possibilitando ao participante 
explorar os recursos oferecidos pela ferramenta Protheus, pois o participante efetuará exercícios assistidos pelo 
instrutor. 

 
 Estrutura de diretórios; 
 Famílias de arquivos; 
 Empresas e filiais: 
 Criação de empresas; 

 
 Arquivos, tabelas e campos: 
 Arquivo de perguntas; 
 Mapeamento de arquivos; 
 Criação de tabelas; 
 Dicionário de dados; 
 Consultas-padrão; 
 Parâmetros; 
 Gatilhos; 
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 Grupo de Campos; 
 Pastas; 
 Tabela Genérica. 

 
 Menus e senhas 
 Menus; 
 Política de Segurança; 
 Senhas; 
 Criação de Usuários e Grupos; 
 Privilégios; 
 Papel de Trabalho. 

 
 Repositório de imagens. 

 
 Schedule: 
 Schedule de processos; 
 Configuração do webprint e webspool, envio de relatório por e-mail. 

 
 Logs: 
 Embedded audit trail; 
 Auditoria. 

 
 Mashups: 
 Configuração do Mashups. 

 
 

2. Cursos Requeridos 
 

Nome do curso Carga Horária 

Arquitetura e Instalação 16 horas 

 

3. Cursos Complementares 
 

Nome do curso Carga Horária 

TOTVS DevStudio 08 horas 

ADVPL Fundamental 16 horas 

ADVPL Avançado 24 horas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


