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Sobre o eFLOW Control
O eFLOW Control e o eFLOW Resolve da TIS são add-ons SAP para o processamento automático de
faturas, integrados no SAP ERP. Em conjunto, os dois componentes oferecem uma solução altamente
automatizada para o processamento de faturas de fornecedores, incluindo requisitos como o lançamento
automático, comparação automática de itens do documento e roteamento automático de workflows para
tratamento de exceções e aprovação.
Os usuários do eFLOW Control podem processar manualmente faturas com exceções em uma interface
familiar, fácil de utilizar, que oferece uma vasta gama de funcionalidades para ajudar os usuários a encontrar,
organizar, corrigir, concluir e lançar documentos.
Os usuários do eFLOW Control não podem processar completamente os documentos, mas podem enviálos a outros usuários em um workflow para obterem informações, esclarecimentos ou aprovação. O
processamento do workflow é efetuado no eFLOW Resolve no SAP GUI, na Aplicação Web eFLOW Resolve
ou no app SAP Fiori eFLOW Resolve.

eFLOW Control 5.2 Guia do usuário
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Introdução
Esta seção explica como efetuar logon em eFLOW Control e descreve a interface do usuário.
Nota: eFLOW Control é personalizável. Dependendo da sua configuração do sistema, algumas
funcionalidades descritas nesse guia podem não estar disponíveis ou podem ser diferentes do descrito.

Iniciar o eFLOW Control
Para iniciar o eFLOW Control, efetue logon em SAP e insira a transação /n/tisa/eflow_control.
A janela do eFLOW Control exibe uma tela de seleção e uma lista de documentos.

Tela de seleção
A tela de seleção permite a você filtrar a lista de documentos para exibir somente documentos específicos.
Clique no botão

Tela de seleção para fechar e abrir a tela de seleção.

Insira os seus critérios de seleção e clique no botão

Selecionar dados.

Para restaurar os critérios de seleção predefinidos, clique no botão Anular seleção

.

Nota: A tela de seleção só está disponível na ficha de registro Síntese de documentos.

eFLOW Control 5.2 Guia do usuário
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Seleção rápida
Esta área disponibiliza filtros predefinidos. Clique em um dos botões para aplicar o filtro. Depende da sua
configuração do sistema quais filtros estão disponíveis.

Aplicar variante gravada
Selecione uma das suas variantes gravadas ou uma variante global e, em seguida, clique no botão
Selecionar dados. Em alternativa, clique no botão Chamar variante

, na barra de ferramentas da tela

de seleção. Isso permite a você procurar variantes.
Para criar uma nova variante, insira critérios de seleção e clique no botão Gravar como variante
Para exibir detalhes de uma variante, clique no botão Exibir variante

.

Para eliminar uma variante, selecione a variante e clique no botão Eliminar variante
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Consulte a documentação SAP para obter informações detalhadas sobre como trabalhar com variantes.

Seleção manual
Nesta seção, você pode filtrar por tipo de documento, status do documento, status do workflow ou por
valores de campo específicos. Para obter informações sobre o status de documento Monitor eFLOW,
consulte Documentos eFLOW Extract.

Campos de seleção adicionais
Você pode utilizar seleções dinâmicas para procurar em campos que não estão disponíveis na tela de
seleção. As seleções dinâmicas são temporárias, isto é, os campos e respectivos valores não são
gravados quando você encerra eFLOW Control, a menos que você grave a seleção como uma variante.
1. Clique no botão Adicionar campos à seleção

.

2. Expanda uma pasta e selecione os campos que você quer adicionar à tela de seleção:
n

Para adicionar um campo individual, clique duas vezes no nome do campo.

n

Para adicionar vários campos, selecione os campos utilizando o mouse e a tecla CTRL ou SHIFT e,
em seguida, clique no botão Transferir marcados.

A pasta Campos do cabeçalho do documento contém campos de documento gerais, tais como,
o tipo, número ou status do documento.
Você também pode adicionar campos para procurar problemas empresariais e etiquetas de
documento.
3. Insira valores de pesquisa e clique no botão Gravar

eFLOW Control 5.2 Guia do usuário
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Os valores selecionados são exibidos na tela de seleção.

4. Na tela de seleção, clique no botão

Selecionar dados.

Para remover seleções dinâmicas, clique no botão Adicionar campos à seleção

, selecione os

campos na lista de campos e clique no botão Eliminar marcados.
Botão

Descrição
Abre a caixa de diálogo padrão da SAP Seleção múltipla, na qual você pode
selecionar ou excluir valores individuais ou intervalos de valores.
Verifica valores de campo.
Transfere os valores inseridos para a tela de seleção.

Transferir

Adiciona os campos selecionados.

marcados
Eliminar

Remove os campos selecionados.

marcados
Ocultar

Oculta a lista de campos. Clique no botão Nova seleção campos

seleção de

novamente a lista.

para exibir

campo
Só valores
individuais

Exibe somente uma caixa de entrada individual para cada campo.
Clique no botão Intervalos para exibir novamente duas caixas de entrada.
Fecha a caixa de diálogo sem gravar.

eFLOW Control 5.2 Guia do usuário
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Lista de documentos
A lista de documentos exibe documentos nas fichas de registro seguintes.
Ficha de

Descrição

registro
Síntese de

Todos os documentos que correspondem aos critérios de pesquisa inseridos na tela de

documentos

seleção.

Meus

Todos os documentos atribuídos ao usuário conectado nesse momento. Consulte

documentos

Atribuir um documento a um usuário para obter mais informações.

Em espera

Todos os documentos para os quais o processamento imediato ainda não é possível
ou desejável (por exemplo, se estiver faltando uma entrada de mercadorias). Consulte
Definir um documento como em espera para obter mais informações.

Saída do

Todos os documentos que o usuário conectado nesse momento enviou para um

workflow

workflow. Consulte Enviar um documento para o workflow para obter mais informações.

Dependendo de suas autorizações, também podem ser exibidas as seguintes fichas de registro. Consulte o
Guia do usuário eFLOW Resolve para obter informações sobre essas fichas de registro.
n

Caixa de entrada de workflow

n

Substituições

n

Histórico de workflow

Você pode utilizar a funcionalidade padrão da SAP para trabalhar com a lista de documentos, por exemplo,
ordenar a lista, modificar o layout ou adicionar colunas.

Detalhes do documento
Para abrir os detalhes do documento, na coluna Nº doc. da lista de documentos, clique no número do
documento.
Um documento pode ser um dos seguintes tipos de documento AP:
n

Fatura com pedido: uma fatura que faz referência a um pedido.

n

Fatura sem pedido: uma fatura sem referência a um pedido.

eFLOW Control 5.2 Guia do usuário
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n

Solicitação de adiantamento: um documento que serve de referência para o lançamento de um
adiantamento em SAP, ou como um documento para o programa de advertência da SAP. As
solicitações de adiantamento podem necessitar de uma entrada de um código do Razão especial,
utilizado mais tarde em SAP para lançar o adiantamento.

n

Lançamento de provisão: os documentos de lançamento de provisão são criados a partir do Relatório
de provisões eFLOW Control. Os lançamentos de provisões permitem que você registre as despesas
no período em que ocorrem, mesmo que elas sejam faturadas em uma data posterior. Os lançamentos
de provisões necessitam da entrada de um motivo de estorno e de uma data do estorno. Depois de
serem lançados em SAP, os lançamentos de provisões são estornados automaticamente na data do
estorno, pelo SAP Accrual Engine.

Com a exceção dos lançamentos de provisões, o tipo de documento AP é reconhecido e atribuído no
eFLOW Extract, que recolhe, verifica e conclui dados de faturas digitalizadas e transfere os dados para o
eFLOW Control. Se necessário, você pode modificar o tipo de documento no eFLOW Control utilizando a
função Classificar.

Fatura com pedido
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Fatura sem pedido

Solicitação de adiantamento
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Lançamento de provisão

A informação é exibida nas fichas de registro seguintes:
Ficha de

Descrição

registro
Dados
básicos

Exibe informações gerais sobre o documento.
Os tipos de documento eFLOW são específicos do cliente e são definidos na
configuração do sistema. Eles permitem diferentes configurações para diferentes
tipos de documento.

Pagamento

Exibe dados de pagamento. As condições de pagamento predefinidas para um
documento são retiradas do pedido ou dos dados mestre do fornecedor. Consulte
Modificar as condições de pagamento para obter mais informações.

Diversos

A ficha de registro Diversos só é exibida se tiverem sido definidos campos
adicionais para esta ficha de registro na configuração do sistema.

Imposto

Exibe dados do imposto.
Se você marcar a configuração Calcular IVA, o sistema calcula automaticamente os
impostos durante a simulação ou o lançamento, com base no código do imposto e
no montante especificados nos itens da fatura.

eFLOW Control 5.2 Guia do usuário
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Ficha de

Descrição

registro
Se a configuração Calcular impostos sobre o montante líquido estiver ativada em
FB00, o imposto é calculado sobre o montante líquido, caso contrário, é calculado
sobre o montante bruto. O parâmetro F02 tem que ser atualizado no seu perfil de
usuário; os valores para este parâmetro são atualizados automaticamente a partir
das configurações em FB00.
Nota: Se os impostos forem calculados sobre o montante bruto, os montantes
do imposto calculados não são exibidos depois da simulação.
Dados do
banco

Exibe dados do banco.
Os Dados do banco externos exibem os dados bancários da imagem da fatura.
Os Dados mestre exibem os dados bancários do registro mestre do fornecedor.

Nota

Na ficha de registro Notas, você pode adicionar notas para comunicar com outros
usuários. Consulte Notas.

Problema

A ficha de registro Problema empresarial fornece detalhes de erros no documento.
Consulte Localizar erros.

empresarial

eFLOW Control 5.2 Guia do usuário
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Exibir informações
Esta seção explica como exibir diferentes tipos de informação.

Imagem do documento
Para exibir a imagem do documento, clique no botão Visualizar imagem

.

Os campos reconhecidos no eFLOW Extract estão destacados na imagem. Você pode capturar campos
adicionais a partir da imagem. Consulte Concluir a partir da imagem.
Utilize os botões seguintes para trabalhar com o visualizador.
Botão

Descrição
Fechar o visualizador.
Exibir o visualizador encaixado na tela ou em uma janela separada.

eFLOW Control 5.2 Guia do usuário
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Botão

Descrição
Aumente o tamanho da imagem.

Indicar o tamanho da imagem como uma porcentagem do respectivo
tamanho real.
Diminua o tamanho da imagem.

Gire a imagem no sentido anti-horário.

Gire a imagem no sentido horário.

Exibir a página completa.

Exibir a largura de página inteira.

Para imagens de várias páginas, vá para a primeira página, página
seguinte, página anterior ou última página.
Exibir ou ocultar os destaques de campo.

Procurar texto na página atual. Os valores encontrados são destacados
em vermelho à medida que você digita. Você tem que inserir, pelo menos,
três caracteres.

Fornecedor
Para abrir os detalhes do fornecedor na transação SAP padrão, selecione a entrada de menu Ir para >
Visualizar fornecedor, ou clique duas vezes no número do fornecedor na lista de documentos ou nos
detalhes do documento.

eFLOW Control 5.2 Guia do usuário
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Pedido
Para abrir o pedido na transação SAP padrão, selecione a entrada de menu Ir para > Visualizar pedido, ou
clique no número do pedido na lista de documentos ou nos detalhes do documento.

Documento de faturamento
Para os documentos lançados com referência a um pedido, você pode visualizar o documento de
faturamento SAP lançado. Selecione a entrada de menu Ir para > Visualizar fatura MM, ou clique duas
vezes no número da fatura na lista de documentos ou nos detalhes do documento.

Documento contábil
Para os documentos lançados com e sem referência a um pedido, você pode visualizar o documento
contábil SAP lançado. Selecione a entrada de menu Ir para > Visualizar fatura FI, ou clique duas vezes no
número da fatura na lista de documentos ou nos detalhes do documento.

Documentos eFLOW Extract
Os documentos são importados para o eFLOW Control a partir do eFLOW Extract que captura, verifica e
conclui os dados de imagens de fatura digitalizadas ou eletrônicas. Os documentos no eFLOW Extract
passam por várias fases de processamento, conhecidas como "estações", tal como exibido no diagrama
seguinte.

Você pode visualizar uma lista de documentos de faturamento que estão sendo processados no eFLOW
Extract e descobrir qual estação está atualmente processando o documento.
1. Na tela de seleção, na seção Status do documento, marque o campo de seleção Monitor eFLOW e
desmarque todos os restantes campos de seleção de status do documento.
2. Clique no botão

Selecionar dados.

Os documentos são exibidos na ficha de registro Síntese de documentos. Você pode visualizar as
imagens, mas não pode processar os documentos.
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3. Para saber qual estação do eFLOW Extract está atualmente processando um documento específico,
selecione o documento e, em seguida, a entrada de menu Processar > Log de processo.

Quando um documento tiver passado por todas as estações eFLOW, ele fica disponível para
processamento no eFLOW Control.

Log de processamento
O log de processamento registra todas as mensagens e ações que ocorreram durante o processamento de
um documento.
Para abrir o log de processamento, selecione a entrada de menu Processar > Log de processo.
Por padrão, somente as mensagens para a última ação são exibidas. Selecione uma ação diferente da lista
para exibir as mensagens para essa ação, ou Exibir todas as mensagens para exibir todas as mensagens
para o documento.
Se disponível, você pode clicar no botão Texto descritivo

para visualizar informações detalhadas sobre

a mensagem.
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Histórico de modificações
Sempre que um documento é modificado e gravado, o eFLOW Control cria uma nova versão do documento.
Você pode visualizar versões anteriores de um documento para ver que valores foram modificados.
1. Selecione a entrada de menu Processar > Histórico de modificações.
2. Na lista Versão, selecione uma versão do documento ou selecione Exibir todas as modificações.

eFLOW Control 5.2 Guia do usuário
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Estatística
Para exibir gráficos estatísticos sobre os documentos no sistema, clique no botão Dashboard

eFLOW Control 5.2 Guia do usuário

Página 21 de 73

Organizar documentos
Esta seção descreve as várias formas em que você pode organizar documentos.

Atribuir um documento a um usuário
Você pode atribuir documentos a usuários para processamento. O usuário atribuído se torna no
“responsável pelo documento”. Os documentos atribuídos surgem na ficha de registro Meus documentos
da lista de documentos do usuário atribuído.
1. Clique no botão Modificar proprietário

.

2. Selecione um Proprietário pelo documento e, opcionalmente, insira uma nota.
3. Clique no botão Modif.propr..
Nota: Quando você processa e grava um documento, você é atribuído automaticamente como o
responsável pelo documento.

Marcar um documento
Você pode atribuir etiquetas a documentos como indicadores visuais que categorizam, priorizam ou
chamam a atenção para os documentos. As etiquetas atribuídas são exibidas por cima das fichas de
registro do cabeçalho nos detalhes do documento.
1. Clique no botão Marcar documento

.

2. Na caixa de diálogo Marcar documento, na lista Etiquetas disponíveis, selecione uma ou mais
etiquetas e clique no botão Adicionar etiqueta

.

3. Clique no botão Marcar doc..

Classificar um documento
O eFLOW Control classifica automaticamente documentos, tais como, faturas com pedido, faturas sem
pedido ou solicitações de adiantamento.
Você pode modificar essa classificação de documento.
1. Selecione a entrada de menu Documento > Classificar.
2. Selecione o novo Tipo de documento.
3. Se você modificar uma fatura sem pedido para uma fatura com pedido, deve inserir um número do
Pedido.
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4. Opcionalmente, insira um texto para explicar o motivo para a reclassificação.
5. Clique no botão Classificar.

Definir um documento como em espera
Você pode colocar documentos em uma fila de espera se o processamento imediato não for possível ou
desejado. Por exemplo, você pode querer esperar até que estejam disponíveis entradas de mercadorias,
antes de processar a fatura.
1. Clique no botão Em espera

.

2. Selecione um Motivo de espera e, no campo Em pausa até, insira a data até a qual o documento deve
permanecer na fila de espera.
Depois dessa data, o documento é deslocado automaticamente da fila de espera para a lista de
documentos normal.
3. (Opcional) Insira uma nota e, em seguida, clique no botão Em espera.
Nota: Dependendo da sua configuração do sistema, pode ser obrigatório inserir uma nota. Se for
indicado um tempo máximo de espera na configuração, o valor Em pausa até não pode ser posterior a
essa data.
Para remover um documento da fila de espera, na lista de documentos, na ficha de registro Em espera,
selecione o documento e clique no botão Em espera

.

Rejeitar um documento
Você pode recusar documentos. Os documentos recusados permanecem no sistema, mas não podem mais
ser processados.
Nota: Recusar documentos não é o mesmo que rejeitar documentos no workflow.
1. Clique no botão Rejeitar documento

.

2. Selecione um Motivo para a rejeição e, opcionalmente, insira uma nota.
3. Clique no botão Rejeitar.
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Criar um documento de lançamento de provisão
O eFLOW Control fornece um relatório de provisões que lista todos os itens do documento de documentos
eFLOW Control não lançados. Este relatório permite a você monitorar itens de fatura pendentes e criar
documentos de lançamento de provisão eFLOW Control para itens selecionados. Você também pode utilizar
a funcionalidade de relatórios SAP padrão para abrir o relatório em Excel, o gravar como um arquivo ou o
enviar por e-mail.
Nota: Esta funcionalidade só está disponível se você tiver a autorização necessária.

Executar o relatório de provisões
1. Insira a transação /n/tisa/ap_accrual.
2. Na tela de seleção Relatório de provisões, insira critérios de seleção (consulte Tela de seleção Relatório
de provisões).
3. Clique no botão Executar

.

O relatório resultante lista todos os itens de fatura pendentes que correspondem aos critérios selecionados.
O montante total é exibido na parte inferior do relatório. Você também pode exibir subtotais para contas do
Razão, fornecedores ou documentos eFLOW selecionando a opção de Tipo de agregação de subtotais
adequada na tela de seleção.
A barra de ferramentas do relatório inclui os botões SAP padrão para trabalhar com relatórios, assim como
um botão para criar um documento de lançamento de provisão eFLOW Control

eFLOW Control 5.2 Guia do usuário
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Tela de seleção Relatório de provisões
Os critérios de seleção seguintes estão disponíveis na tela de seleção Relatório de provisões.

Parâmetros

Descrição

Parâmetros de

Restringe a seleção a valores específicos de campos-chave do cabeçalho.

seleção do
cabeçalho
Parâmetros de
seleção de
posições FI

Restringe a seleção a classes de custo específicas de faturas sem pedido.
Marque o campo de seleção Selecionar somente contas de resultados para
restringir a seleção a contas de resultados. Se você desmarcar este campo de
seleção, as contas do balanço também são incluídas no relatório.
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Parâmetros

Descrição

Parâmetros de

Restringe a seleção a classes de custo específicas de faturas com pedido.

seleção de
posições MM

Selecionar só linhas de consumo: restringe a seleção a itens para os quais
uma categoria da classificação contábil está atribuída ao item do pedido.
Excluir posições avaliadas EM: exclui do relatório os itens do documento para
os quais o campo de seleção EM não avaliada não está marcado no item do
pedido.
Copiar texto do item do pedido se o texto estiver em falta na fatura: copia o
texto do item do documento do item do pedido para o item da fatura, caso não
exista um texto do item do documento na fatura.

Exibição do
relatório:
parâmetros

Tipo de agregação de subtotal: indica como os subtotais são calculados e
exibidos no relatório:
n

Por documento eFLOW

n

Por conta do Razão

n

Por fornecedor

Exibição do

Indica valores propostos para os campos Conta do Razão, Centro de custo

relatório:

ou Elemento PEP. Estes valores propostos são atribuídos a todos os itens do
relatório de provisões que ainda não contêm valores nesses campos. Os valores

codificação padrão

existentes não são sobregravados.

Criar um documento de lançamento de provisão
No relatório de provisões, selecione os itens a serem incluídos no documento de lançamento de provisão e,
em seguida, clique no botão Criar documento de provisão no eFLOW Control

.

Uma mensagem na barra de status exibe o número do documento de lançamento de provisão eFLOW
Control.

Agora, você pode processar esse documento no eFLOW Control. Os lançamentos de provisões necessitam
da entrada de um motivo de estorno e de uma data do estorno. Se você não inserir uma data de estorno, o
sistema insere automaticamente o primeiro dia do período seguinte, de acordo com a data de lançamento.
Se você não inserir uma data de lançamento, o sistema insere automaticamente o último dia do período
atual. O seu sistema pode estar configurado para verificar se a data de lançamento inserida está dentro de
um número específico de dias antes do fim do período atual e se a data de estorno está dentro de um
número específico de dias depois do início do período seguinte.
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Importar um documento de SAP
Se você tiver um documento em SAP para o qual não existe um documento correspondente no eFLOW
Control, pode importar esse documento para o eFLOW Control.
1. Na lista de documentos, selecione a entrada de menu Documento > Criar> Importar de SAP .
2. Selecione o tipo de documento para importar.
3. Para faturas sem pedido, na lista Tipo de lançamento, selecione o tipo de transação que foi utilizado
para lançar o documento em SAP. Por exemplo, se o documento foi lançado em MIRO, selecione Via
transação MM; se o documento foi lançado em FB60 ou FB01, selecione Via transação FI.
4. Insira o Número do documento, a Empresa (não necessário para faturas com pedido) e o Exercício
fiscal.
5. (Opcional) Insira uma nota na caixa de texto.
6. Clique no botão Importar doc..
É criado um novo documento no eFLOW Control que está vinculado ao documento SAP.

Atribuir um documento a um documento SAP
Você pode atribuir um documento SAP existente a um documento eFLOW Control não lançado.
1. Nos detalhes do documento, selecione a entrada de menu Documento > Atribuir documento SAP.
2. Insira o Número do documento, a Empresa (não necessário para faturas com pedido) e o Exercício
fiscal.
3. (Opcional) Insira uma nota na caixa de texto.
4. Clique no botão Atribuir doc..
O documento SAP está agora vinculado ao documento eFLOW Control.

Marcar um documento para aprendizagem no eFLOW
Extract
Os documentos são importados para o eFLOW Control a partir do eFLOW Extract que captura, verifica e
conclui os dados de imagens de fatura digitalizadas ou eletrônicas. O eFLOW Extract pode "aprender" a
posição de valores de campo em uma imagem de fatura, quer dinamicamente fazendo referência a faturas
capturadas anteriormente, quer fazendo referência a modelos de aprendizagem criados manualmente pelos
usuários. Assim, as aprendizagens dinâmica e manual ajudam o eFLOW Extract a reconhecer campos em
faturas recebidas e a capturar os valores corretos. Consulte a documentação do eFLOW Extract para obter
mais informações sobre a aprendizagem.
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Quando um documento eFLOW Control é lançado em SAP, os valores são transferidos automaticamente de
volta para o eFLOW Extract para estarem disponíveis como referência para a aprendizagem. Você pode
querer marcar manualmente um documento para aprendizagem para que os valores sejam transferidos para
o eFLOW Extract, antes mesmo de o documento ser lançado. Por exemplo, vamos assumir que você
efetuou correções em uma fatura para um fornecedor específico, mas a fatura não pode ser lançada
imediatamente. Uma vez que você está esperando mais faturas desse fornecedor muito em breve, você quer
transferir os valores para o eFLOW Extract o mais rapidamente possível para que esses novos valores
possam ser aprendidos e utilizados para reconhecer campos nas novas faturas.
Para marcar um documento para aprendizagem, nos detalhes do documento, selecione a entrada de menu
Processar > eFLOW Extract e, em seguida, selecione Aprendizagem rápida ou Aprendizagem manual.
Uma mensagem na barra de status confirma que o documento foi marcado para aprendizagem.

Quando você marca um documento para aprendizagem, os dados do documento são escritos em uma
tabela SAP. A estação Limpar do eFLOW Extract transfere os dados desta tabela para a base de dados do
eFLOW Extract em intervalos regulares. Assim, esta funcionalidade só funciona quando a estação Limpar
está sendo executada. Os documentos marcados para aprendizagem manual são encaminhados para a
estação Validar do eFLOW Extract.

Concluir documentos
Esta seção explica como corrigir erros em documentos e concluir os dados, para que o documento possa
ser lançado em SAP.

Localizar erros
Os erros em documentos são listados na ficha de registro Problema empresarial nos detalhes do
documento.
Nota: Depende da sua configuração do sistema quais erros são exibidos aqui. Regra geral, os erros
exibidos nesta tabela estão relacionados diretamente com o processo empresarial. Erros técnicos,
mensagens de advertência ou outras mensagens que não estão diretamente relacionadas com o
processo empresarial podem ser visualizados no Log de processamento.
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A pasta Problemas ativos exibe erros pendentes no documento. A pasta Problemas resolvidos exibe
erros que já foram corrigidos.

Os campos com erros são destacados na área dos itens do documento.

Concluir a partir da imagem
Você pode transferir valores da imagem diretamente para os campos do documento ou campos da caixa de
diálogo.
1. Clique no botão Visualizar imagem

.

2. No modo de modificação, clique duas vezes no campo para o qual o valor deve ser transferido. Se o
valor tiver sido transferido do eFLOW Extract, o campo correspondente é destacado em verde na
imagem.
Nota: Você deve efetuar um clique duplo no campo.
3. Clique no valor correspondente na imagem ou mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse e
desenhe um retângulo em volta do valor correspondente na imagem.

Propor itens do documento
O eFLOW Control pode adicionar automaticamente na fatura itens do documento de um pedido, programa
de remessas, nota de remessa ou folha de registro de serviços selecionados.
1. Na área dos itens do documento dos detalhes do documento, no modo de modificação, clique na ficha
de registro Proposta de item.
2. Selecione o tipo de documento de referência para ser utilizado para a proposta.
3. Insira os números de documento a serem utilizados.
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4. Selecione o Tipo de item.

5. Clique em Adotar c/fat.calc ou Adotar tudo.
Os itens do documento propostos substituem os itens do documento existentes.

Atribuir itens do documento
Você pode atribuir os itens do pedido aos itens da fatura utilizando arrastar e soltar.
1. Na área dos itens do documento, no modo de modificação, clique na ficha de registro Atribuição de
item.
Por padrão, os itens do pedido são exibidos à esquerda e os itens da fatura são exibidos à direita. Para
exibir os itens do pedido por cima dos itens da fatura, clique no botão Expandir verticalmente
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2. Realize uma das seguintes ações:
Para atribuir um item do pedido a um item da fatura:
n

Clique no item do pedido e, em seguida, mantendo o botão do mouse pressionado, arraste o item
para cima do item da fatura e solte o botão do mouse.

n

Selecione o item da fatura e clique duas vezes no item do pedido. O item do pedido é atribuído ao
item da fatura.

Para atribuir um novo item do pedido à fatura:
n

Clique no item do pedido e, em seguida, mantendo o botão do mouse pressionado, arraste o item
para baixo dos itens da fatura e solte o botão do mouse.

n

Selecione o item e clique no botão Adicionar item a documento

. Utilizando este método,

você pode adicionar vários itens à fatura.
Para remover um item do pedido da fatura, selecione o item e clique no botão Eliminar

.

Nota: Com resoluções de tela pequenas (menos de 1024 x 768), os botões para as funções de lista SAP
padrão (por exemplo, ordenar, filtrar ou procurar) podem não estar disponíveis na barra de ferramentas
Atribuição de item.

Atribuir contas
Para atribuir contas a itens da fatura nos detalhes do documento, no modo de modificação, clique na ficha
de registro Conta do Razão e insira os detalhes da conta.
Nota: Para faturas relacionadas a pedidos, você pode utilizar a ficha de registro Conta do Razão para
inserir detalhes de contabilidade não diretamente relacionados a itens do pedido, tais como, custos não
planejados (por exemplo, custos de frete). Os detalhes de contabilidade para itens relacionados
diretamente aos itens do pedido devem ser inseridos na ficha de registro Itens.

Classificação contábil para faturas com pedido
Para faturas relacionadas a pedidos, você atribui contas na ficha de registro Itens. Você pode atribuir várias
contas a itens da fatura para os quais a distribuição da classificação contábil foi ativada no pedido.
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Os itens do documento para os quais a classificação contábil múltipla é possível têm um botão na coluna
CMM. Clique no botão Expandir CCM
documento e no botão Comprimir CCM

para exibir as linhas da classificação contábil para um item do
para ocultar as linhas da classificação contábil. Para exibir ou

ocultar linhas da classificação contábil para todos os itens do documento, clique no botão correspondente
na barra de ferramentas dos itens do documento. As linhas da classificação contábil são indicadas pelo
ícone Contabilidade múltipla

.

Para adicionar contas para um item do documento:
1. No modo de modificação, clique no botão Expandir CCM

para exibir as linhas da classificação

contábil.

2. Insira valores nos campos Montante do item e Quantidade para cada linha da classificação contábil e,
em seguida, pressione ENTER ou clique no botão Gravar.
Nota: Não insira dados nestes campos no nível do item do documento para itens do documento
com classificações contábeis múltiplas. O total para o item do documento é calculado
automaticamente.
3. (Opcional) Para adicionar linhas da classificação contábil adicionais, selecione o item do documento e,
em seguida, clique no botão Inserir classificação contábil múltipla

na barra de ferramentas por

baixo dos itens do documento.
4. (Opcional) Por padrão, os campos da contabilidade (Conta do Razão, Centro de custo, etc.) são
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preenchidos com os valores do pedido. Se necessário, você pode modificar esses valores.
A lista de seleção na barra de ferramentas por baixo da lista Itens permite que você modifique o layout
da coluna da tabela de itens do documento para acessar rapidamente os campos que precisa.

Esta lista de seleção só está disponível no modo de modificação. Para modificar o layout no modo de
exibição, utilize o botão Selecionar variante de layout

na barra de ferramentas por cima da lista

Itens.
5. Clique em Gravar

.

Carregar itens do documento ou contas do Excel
Você pode adicionar itens da fatura ou linhas de contabilidade a um documento os carregando de um
arquivo do Excel. Esse processo precisa que você mapeie os campos do Excel para os campos do eFLOW
Control. Se você efetua com frequência o carregamento de arquivos do Excel, deve gravar esses
mapeamentos como um modelo.

Carregar de um arquivo do Excel
Nota: Antes de carregar, certifique-se de que o arquivo não está aberto no Excel.
1. Nos detalhes do documento, selecione a entrada de menu Processar > Upload de linha.
2. No campo Nome do arquivo, utilize a ajuda de pesquisa para selecionar o arquivo do Excel e, em
seguida, clique no botão Abrir arquivo.
3. (Opcional) Se o seu arquivo do Excel contiver títulos de coluna, marque o campo de seleção Linha do
cabeçalho.
4. (Opcional) Para carregar somente linhas específicas do arquivo do Excel, insira os números das linhas
do Excel nos campos Linha inicial e Última linha.
5. No campo Destino, selecione a entrada adequada: Itens da fatura ou Classificação contábil FI.
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6. Mapear os campos do Excel para os campos do eFLOW Control:
n

Para mapear automaticamente os campos, clique no botão Propor mapeamento

. Este

método só terá êxito se você utilizar títulos de coluna iguais ou semelhantes aos nomes de campo
do eFLOW Control.
Se o resultado do mapeamento automático não estiver correto para todos os campos, clique no
botão Anular mapeamento
n

e realize o mapeamento manualmente.

Para mapear manualmente um campo, selecione o campo do Excel à esquerda e o arraste para a
coluna Descrição do campo XLS da linha correspondente à direita.
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7. (Opcional) Selecione as opções seguintes para os campos:
n

Formato da data: para campos de data, selecione o formato a ser aplicado.

n

Representação decimal: para campos de montante, selecione o formato do caractere decimal ser
aplicado.

n

Porcentagem: marque este campo de seleção se os montantes no arquivo do Excel estiverem
indicados como porcentagens em vez de montantes absolutos.

8. Clique no botão Importar linhas.

Criar um modelo de upload
1. Carregue um arquivo do Excel e defina os mapeamentos, tal como acima descrito.
2. Insira um nome do modelo e clique no botão Gravar.

Aplicar um modelo
1. No campo Nome do arquivo, selecione o arquivo do Excel a ser carregado e, em seguida, clique no
botão Abrir arquivo.
2. No campo Modelo, selecione o modelo e, em seguida, clique no botão Abrir.
3. Clique no botão Importar linhas.

Processar um modelo
1. No campo Modelo, selecione o modelo e, em seguida, clique no botão Atualizar.
2. Na tela Definição de upload, no modo de modificação, efetue as modificações necessárias à definição
do modelo.
3. Selecione a definição e, em Estrutura de diálogo, clique duas vezes em Mapeamento.
4. No modo de modificação, efetue as modificações necessárias ao mapeamento, por exemplo, a adição
de um novo campo.

5. Clique em Gravar

.
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Modificar as condições de pagamento
As condições de pagamento predefinidas para um documento são retiradas do pedido ou dos dados
mestre do fornecedor. Para modificar as condições de pagamento:
1. Na ficha de registro Pagamento, no modo de modificação, clique no botão Modificar condições de
pagamento

.

2. Insira as novas condições de pagamento e clique no botão Gravar.
O botão Utilizar condições de pagamento predefinidas

é agora exibido. Clique nesse botão para

voltar às condições de pagamento predefinidas.

Criar uma entrada de mercadorias ou FRS
Para criar uma entrada de mercadorias ou uma folha de registro de serviços para um item da fatura, nos
detalhes do documento no modo de modificação, clique na ficha de registro Itens e selecione o item do
documento e, em seguida, clique no botão Inserir EM/FRS

.

A transação SAP MIGO ou ML81N é aberta.
Depois de você lançar a entrada de mercadorias ou a folha de registro de serviços, o documento eFLOW
Control é atualizado de modo correspondente.

Processar um documento em SAP
Você pode saltar do documento eFLOW Control para a transação SAP e processar o documento em SAP.
Os dados são transferidos do documento eFLOW Control para a transação SAP. Quaisquer modificações
que você efetue na transação SAP são transferidas de volta para o documento eFLOW Control.
Para processar um documento em SAP, selecione a entrada de menu Documento > Lançar > Processar
online.

Verificar um documento
Os erros em um documento são exibidos na ficha de registro Problema empresarial nos detalhes do
documento (consulte Localizar erros). No entanto, a sua configuração do sistema determina que erros são
exibidos aqui, por isso, pode ocorrer que o documento contenha erros que não são exibidos na ficha de
registro Problema empresarial.
Para verificar todos os erros de um documento, clique no botão Verificar

.

Os erros são exibidos no Log de processamento.
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eFLOW me
Depois de você ter efetuado modificações em um documento, é aconselhável clicar no botão eFLOW me
. A função eFLOW me realiza todas as ações adequadas para o documento no seu status
atual e exibe mensagens com os resultados dessas ações. Isso faz com que você não tenha que decidir
quais ações precisam ser realizadas em seguida no documento e não tenha que realizar essas ações
manualmente. Por exemplo, dependendo da configuração, eFLOW me pode atribuir itens do pedido ou
códigos do imposto, verificar a existência de erros no documento, iniciar um workflow ou tentar lançar o
documento.
O exemplo seguinte ilustra a funcionalidade eFLOW me.
Um documento tem um ou mais itens da fatura que não têm correspondência com um item do pedido
correspondente.
Sem eFLOW me
Você tem que atribuir manualmente os itens do pedido aos itens da fatura.
Depois de você ter atribuído os itens do pedido, tem que realizar quatro tarefas:
n

Verificar se a quantidade está correta. Se não estiver correta, iniciar um workflow de inconsistência de
quantidades, verificar a atribuição de destinatários e enviar o workflow.

n

Verificar se o preço está correto. Se não estiver correto, iniciar um workflow de inconsistência de preços,
verificar a atribuição de destinatários e enviar o workflow.

n

Verificar se existem outros problemas pendentes que você precisa tratar.

n

Se não existirem outros problemas, lançar o documento.

Com eFLOW me
Você tem que atribuir manualmente os itens do pedido aos itens da fatura.
Depois de você ter atribuído os itens do pedido, tem que realizar uma tarefa: clicar no botão eFLOW me.
O sistema realiza automaticamente as seguintes tarefas:
n

Verifica o preço e a quantidade e envia automaticamente o documento para o workflow adequado se
existir uma inconsistência.

n

Verifica se existem outros problemas pendentes que você precise tratar e exibe mensagens, se for esse
o caso.

n

Lança automaticamente o documento se não existirem outros problemas.
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Aplicar conclusões
O eFLOW Control pode ser configurado para concluir dados automaticamente em um documento eFLOW.
Dependendo de quais conclusões estão configuradas, ele pode atribuir o fornecedor, itens do pedido,
entradas e mercadorias e códigos de imposto, com base em informações relacionadas disponíveis no
documento. Por exemplo, ele pode determinar o fornecedor correto a partir do número do pedido indicado
na fatura, ou efetuar a correspondência de itens do pedido com itens da fatura comparando a quantidade da
fatura e do pedido, o preço unitário e outros valores. As conclusões configuradas são realizadas quando um
documento é inserido no eFLOW Control, ou quando você clica no botão eFLOW me.
Você também pode aplicar conclusões manualmente. Por exemplo, se o eFLOW Control não encontrou um
valor único para um campo e estão disponíveis vários resultados de conclusão, você pode visualizar esses
resultados e selecionar a entrada adequada.
Para visualizar e aplicar conclusões:
1. Nos detalhes do documento, selecione a entrada de menu Processar > Aplicar conclusão.
2. (Opcional) Por padrão, só é exibida a última conclusão realizada. Para visualizar e processar todas as
conclusões, clique no botão Restaurar concls..
3. Na lista Conclusão, selecione um tipo de conclusão.
4. Para adicionar um resultado de conclusão ao documento, clique no botão Inserir

ao lado do

resultado.
5. Clique no botão Gravar modifs..
No exemplo que se segue, foi encontrado um resultado único para os itens da fatura 0002 e 0003, mas para
o item da fatura 0001, três itens do pedido diferentes correspondem à quantidade da fatura e ao preço
unitário. Assim, você tem que visualizar a fatura e o pedido para determinar o item do pedido correto e o
adicionar ao documento.
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Lançar documentos
Esta seção explica como lançar, pré-editar e estornar documentos.

Simular lançamento
Você pode simular o lançamento de um documento eFLOW Control em SAP. O eFLOW Control executa
validações para verificar se o lançamento é possível e exibe todas as entradas do fornecedor, do Razão e de
lançamento do imposto.
Para realizar a simulação, clique no botão Simular

.

Lançar um documento
O lançamento de um documento cria um documento correspondente em SAP e cria os lançamentos
contábeis de acordo com o padrão SAP. O eFLOW Control verifica o documento antes do lançamento e
exibe mensagens se existirem erros no documento que impeçam o lançamento.
Para lançar um documento, clique no botão Lançar

.

O eFLOW Control suporta lançamentos interempresariais. São lançados documentos contábeis para cada
empresa. O campo Ref.fatura exibe o número do documento da empresa inserida no campo Empresa.
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Lançar como supervisor um documento
Quando você lança um documento, o eFLOW Control executa as validações SAP habituais, bem como
validações adicionais do eFLOW Control, para garantir que o documento não contém erros que impeçam o
lançamento. Se qualquer uma dessas validações retornar erros, o documento não pode ser lançado.
Os usuários com a autorização adequada podem "lançar como supervisor" um documento, o que permite
que o documento seja lançado mesmo que as validações eFLOW retornem um erro. No entanto, o
documento tem que passar todas as validações SAP.
Por exemplo, o SAP pode permitir que você lance um documento com uma inconsistência de preços entre o
pedido e a fatura, enquanto que o eFLOW pode não o permitir. Nessa situação, você tem que corrigir o erro
de inconsistência de preços antes de poder lançar o documento. No entanto, um usuário com autorizações
para a função Lançar como supervisor pode lançar o documento sem corrigir o erro.
Para lançar como supervisor um documento:
1. Selecione a entrada de menu Documento > Lançar> Lançamento de supervisor.
2. Insira uma nota para explicar por que o documento está sendo lançado embora não tenha passado
todas as validações.
3. Clique em um dos botões por baixo da nota para lançar, pré-editar ou processar o documento em SAP.

Pré-editar um documento
Você pode pré-editar um documento de acordo com o padrão SAP.
Para pré-editar um documento, selecione a entrada de menu Documento > Lançar > Pré-editar.
Você só pode processar documentos pré-editados na transação SAP, não no eFLOW Control. Para abrir um
documento pré-editado em SAP, nos detalhes do documento, no campo Nº doc.fatmto., clique duas vezes
no número do documento.

Estornar um documento
Você pode estornar documentos lançados. O estorno de um documento anula os documentos FI
correspondentes. Depois do estorno, o documento eFLOW Control pode ser processado de novo.
1. Clique no botão Estornar

.

2. Selecione um Motivo do estorno.
3. (Opcional) Adicione uma nota.
4. Clique no botão Estornar.
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Comunicação
Você pode utilizar notas e mensagens para comunicar com outras pessoas. Você também pode adicionar
anexos a documentos.

Notas
As notas permitem que você comunique com outros usuários no eFLOW Control e eFLOW Resolve. As
notas são exibidas na ficha de registro Nota nos detalhes do documento. Elas são gravadas com o
documento como um anexo e arquivadas permanentemente. As notas não são transferidas para o
documento SAP.
1. Clique na ficha de registro Nota.
2. Para adicionar uma nota, digite na caixa de texto à direita e clique no botão Gravar nota.
3. Clique nas setas

para visualizar ou ocultar o texto da nota completo, ou nos botões

para

visualizar ou ocultar todos os textos de nota.

Mensagens
Você pode enviar mensagens de e-mail para um endereço de e-mail válido. eFLOW Control fornece modelos
de mensagem predefinidos e personalizáveis. A imagem da fatura está anexada à mensagem como um
arquivo PDF.
1. Clique no botão Enviar mensagem

.

2. Insira os endereços de e-mail para os quais enviar a mensagem. O endereço de e-mail do fornecedor é
inserido, por padrão.
3. Clique no botão Inserir linha

ou Eliminar linha

para adicionar ou remover endereços de

destinatários.
4. Insira o texto da mensagem:
n

Para utilizar um modelo, selecione o Idioma e, em seguida, o Modelo. Dependendo da
configuração do sistema, alguns modelos podem só estar disponíveis para empresas específicas.

n

Para utilizar seu próprio texto, digite o texto na caixa de texto inferior. Se você selecionar um
modelo, o texto do modelo e o seu próprio texto aparecem na mensagem. Para utilizar somente o
seu próprio texto, selecione a entrada em branco na lista Modelo.

5. Clique no botão Enviar.
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Anexos
Você pode adicionar arquivos como anexos a documentos eFLOW Control. Os anexos estão disponíveis no
documento eFLOW Control e, depois do lançamento, no documento SAP correspondente.
Para adicionar um anexo:
1. Clique no botão Serviços para objeto
2. Clique no botão Criar

.

e selecione Arquivar Business Document.

3. Selecione um Tipo de documento e, em seguida, arraste e solte o arquivo do seu sistema de arquivos
para o campo vazio.
4. Clique no botão Continuar

.

Para visualizar anexos, clique no botão Serviços para objeto
anexos

e, em seguida, clique no botão Lista de

. Clique duas vezes no anexo para o abrir.

Workflows
Você pode enviar documentos para o workflow para obter informações, esclarecimentos ou aprovação de
outros usuários.

Enviar um documento para o workflow
1. Clique no botão Iniciar workflow

.

2. Na lista Workflow, selecione um workflow e insira uma Data de vencimento.
3. Insira destinatários para o workflow.
Nota: Dependendo da configuração do workflow, alguns destinatários podem ter sido atribuídos
automaticamente ao workflow.
4. Opcionalmente, insira uma nota na caixa de texto inferior.
5. Clique no botão Iniciar.
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Chamar de volta um documento do workflow
Clique no botão Chamar de novo workflow

.

Escrituração de workflow
A escrituração de workflow fornece informações sobre todos os workflows para os quais um documento foi
enviado.
Para visualizar a escrituração de workflow, clique no botão Escrituração de workflow
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Reporting
O eFLOW Control fornece relatórios para ajudar você a monitorizar, analisar e otimizar o desempenho do seu
processo da contabilidade de fornecedores.
Para abrir o eFLOW Control Reporting, insira a transação /tisa/eflow_report.
Você também pode abrir o eFLOW Control Reporting a partir do eFLOW Control selecionando a entrada de
menu Ir para > eFLOW Reporting. Neste caso, os dados do relatório incluem somente documentos que
correspondam aos critérios da tela de seleção do eFLOW Control.
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A janela do eFLOW Reporting

A janela eFLOW Reporting é composta pelas seguintes áreas:
Área

Descrição

Conjunto de

Nestas listas, você seleciona o relatório que quer visualizar e o período de tempo

dados/relatório

para o relatório.

Visualização de

Exibe graficamente os dados do relatório como um gráfico. Selecione o tipo de

dados

gráfico desejado da lista de seleção Diagrama.

Dados contábeis

Exibe os dados do relatório em uma tabela.
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Visualizar um relatório
1. Na lista Conjunto de dados, selecione o período de tempo para o relatório.
2. Na lista Relatório, selecione o relatório.
3. Clique no botão Atualizar.
4. (Opcional) Para visualizar o relatório como um gráfico, selecione um tipo de gráfico na lista Diagrama.
Consulte Relatórios em detalhe para obter informações sobre os relatórios e gráficos disponíveis.
Nota: Os gráficos não estão disponíveis para alguns relatórios.

Trabalhar com gráficos
Selecione o gráfico que você quer visualizar na lista de seleção Diagrama.

Posicione o cursor do mouse sobre uma área do gráfico (por exemplo, uma barra ou um segmento em um
gráfico de aros). Os detalhes dessa área são exibidos em um popup.

Para visualizar ou ocultar a área do gráfico, clique no botão Visualizar/ocultar visualização de dados
na parte superior esquerda da janela.
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Trabalhar com dados contábeis
Você pode utilizar a funcionalidade padrão da SAP para trabalhar com a tabela de dados contábeis, por
exemplo, para ordenar ou filtrar a tabela, ou modificar o layout.

Nota: Os filtros são aplicados somente à tabela, não ao gráfico.
Clique em uma contagem de documentos na tabela para abrir uma lista desses documentos em uma nova
janela do eFLOW Control.

Para relatórios que exibem montantes, você pode visualizar os montantes em moedas diferentes na tabela
Dados contábeis. Selecione a moeda da lista Moeda. Os montantes são calculados utilizando a categoria
de taxa de câmbio de moeda M, definida no sistema da SAP.
Nota: Para visualizar os novos valores de moeda também no gráfico, clique no botão Atualizar e
selecione novamente o gráfico.

Relatórios em detalhe
Estão disponíveis os seguintes relatórios do eFLOW Control.
Nota: O acesso aos relatórios pode ser controlado por autorizações, por isso, você pode não ver todos
os relatórios aqui listados no seu sistema.

Estatística de automatização
O relatório Estatística de automatização fornece uma perspectiva sobre o nível de automatização no seu
processamento da contabilidade de fornecedores.
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O relatório está disponível nas seguintes versões:
n

Estatística de automatização por empresa

n

Estatística de automatização por fornecedor

O relatório exibe o número de documentos e os montantes brutos dos documentos nas seguintes
categorias:
n

Lançado automaticamente
Documentos sem erros que foram lançados automaticamente, logo após a entrada no eFLOW Control.
As regras para o lançamento automático são definidas na configuração do eFLOW Control.

n

Processado automaticamente
Documentos que não foram lançados automaticamente logo após a entrada no eFLOW Control, mas
que foram lançados automaticamente mais tarde sem terem sido processados por um usuário do
eFLOW Control. Por exemplo, os erros no documento podem ter sido corrigidos por um responsável
pelo workflow no eFLOW Resolve e o documento foi lançado automaticamente na aprovação do
workflow.
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n

Manual
Documentos que foram processados e/ou lançados manualmente por um usuário do eFLOW Control.

Estão disponíveis os gráficos seguintes.
Gráfico

Descrição

Montantes totais

Exibe os montantes brutos totais em cada categoria.

Volumes totais

Exibe o número total de documentos em cada categoria.

Porcentagem por

Exibe os montantes brutos em cada categoria, como uma porcentagem do

montante

montante bruto total.

Porcentagem por

Exibe o número de documentos em cada categoria, como uma porcentagem do

volume

número total de documentos.

Tempo de resolução do problema empresarial
O relatório Tempo de resolução do problema empresarial fornece uma perspectiva sobre o período de
tempo decorrido para resolver problemas específicos em documentos.
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O relatório está disponível nas seguintes versões:
n

Tempo de resolução do problema empresarial: exibe o tempo de resolução para cada problema
empresarial

n

Tempo de resolução do problema empresarial por empresa

n

Tempo de resolução do problema empresarial por fornecedor

O relatório exibe o número de ocorrências de cada problema empresarial e o tempo médio de resolução para
esses problemas.
Os problemas empresariais são definidos na configuração do eFLOW Control. Os problemas empresariais
representam problemas no processo da contabilidade de fornecedores, tais como, entradas de mercadorias
em falta, diferenças entre a fatura e o pedido, ou faturas duplicadas. Eles são identificados por validações
eFLOW que são executadas, por exemplo, quando um documento é inserido no sistema, quando um
documento é lançado ou quando o usuário verifica um documento. Assim, o tempo de resolução para um
problema representa o período de tempo que decorre entre a identificação de um problema pelo sistema e o
reconhecimento de que o problema foi resolvido.
Nota: A Contagem não representa necessariamente o número de documentos, uma vez que um
documento pode ter vários problemas.
Estão disponíveis os gráficos seguintes.

Gráficos de tempo de resolução do problema empresarial
Gráfico

Descrição

Tempo médio de processamento

Exibe o tempo médio decorrido, em dias, para resolver cada

(diagrama de barras)

problema empresarial.

Tempo médio de processamento

Exibe o tempo médio decorrido para resolver cada problema

(diagrama em anel)

empresarial, como uma porcentagem do tempo médio de
resolução de todos os problemas.

Tempo total de processamento

Exibe o tempo total decorrido, em dias, para resolver cada

(diagrama de barras)

problema empresarial.

Tempo total de processamento

Exibe o tempo total decorrido para resolver cada problema

(diagrama em anel)

empresarial, como uma porcentagem do tempo total de
resolução de todos os problemas.

Volume de problemas empresariais

Exibe o número de ocorrências de cada problema empresarial.

(diagrama de barras)
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Gráfico

Descrição

Volume de problemas empresariais

Exibe o número de ocorrências de cada problema empresarial,

(diagrama em anel)

como uma porcentagem do número total de problemas.

Gráficos de resolução de problemas empresariais por empresa/fornecedor
Gráfico

Descrição

Tempo médio de resolução

Para cada empresa ou fornecedor, exibe o tempo médio
decorrido, em dias, para resolver cada problema empresarial.

Tempo médio de resolução por

Para cada problema empresarial, exibe o tempo médio

classe de erros

decorrido, em dias, por cada empresa ou fornecedor, para
resolver esse problema.

Tempo total de resolução

Para cada empresa ou fornecedor, exibe o tempo total
decorrido, em dias, para resolver cada problema empresarial.

Tempo total de resolução por classe

Para cada problema empresarial, exibe o tempo total decorrido,

de erros

em dias, por cada empresa ou fornecedor, para resolver esse
problema.

Volume

Para cada empresa ou fornecedor, exibe o número de
ocorrências de cada problema empresarial.

Volume por classe de erros

Para cada problema empresarial exibe o número de ocorrências
desse problema para cada empresa ou fornecedor.
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Particão MM/FI/DR
O relatório Particão MM/FI/DR fornece uma perspectiva sobre os tipos de documentos que foram
inseridos no sistema durante o período de relatório.

O relatório está disponível nas seguintes versões:
n

Particão MM/FI/DR por empresa

n

Particão MM/FI/DR por fornecedor

O relatório exibe o número de faturas com pedido (MM), faturas sem pedido (FI) e de solicitações de
adiantamento (DR) e os montantes brutos para cada tipo de documento.
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Estão disponíveis os gráficos seguintes.
Gráfico

Descrição

Particão por montante

Exibe o montante bruto total para cada tipo de documento.

Particão por volume

Exibe o número total de documentos para cada tipo de
documento.

Entrada/saída de documentos
O relatório Entrada/saída de documentos fornece uma perspectiva sobre a relação de documentos que
entram e saem do processo da contabilidade de fornecedores. Ele pode ajudar você, por exemplo, a
otimizar seu planejamento de recursos, destacando as horas de pico em que você pode esperar grandes
volumes de documentos.
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O relatório está disponível nas seguintes versões:
n

Entrada/saída de documentos

n

Entrada/saída de documentos por empresa

n

Entrada/saída de documentos por fornecedor

O relatório exibe o número de documentos criados, lançados ou recusados em cada dia do período de
relatório. Os dias sem dados não são incluídos.
Estão disponíveis os gráficos seguintes.
Nota: Só estão disponíveis gráficos para o relatório Entrada/saída de documentos geral.

Gráfico da cronologia

As barras exibem o número de documentos que foram criados, lançados ou recusados em cada dia do
período de relatório. Os dias sem dados não são incluídos.Os documentos criados são exibidos na barra
esquerda e os documentos lançados e recusados são exibidos na barra direita, de modo a que você possa
reconhecer facilmente a relação entre documentos novos e documentos processados.
As linhas exibem as médias móveis para documentos novos e documentos processados. Estas linhas
tornam mais fácil identificar picos e quedas incomuns no processo.
A média móvel é calculada adicionando as contagens dos últimos três dias reportados e dividindo por três.
O exemplo abaixo ilustra este cálculo.
n

O número de documentos criados de 11.07. a 15.07. é 31 (9 + 10 + 12). A média móvel dos documentos
novos para 15.07. é, assim, 10,33 (31 dividido por 3).

n

O número de documentos processados de 15.07. a 19.07. é 12 (3 + 1 + 7 lançados + 1 recusado). A
média móvel dos documentos processados para 19.07. é, assim, 4 (12 dividido por 3).
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Data

Criado

Lançado

Rejeitado

Média móvel de

Média móvel de

novos

documentos

documentos

processados

11.07.2016

9

4

0

12.07.2016

10

4

0

15.07.2016

12

3

1

10,33

4

18.07.2016

0

1

0

7,33

3

19.07.2016

14

7

0

8,67

4

Gráfico semanal da cronologia

Exibe o número de documentos que foram criados, lançados ou recusados durante cada semana do
período de relatório.
Os documentos criados são exibidos na barra esquerda e os documentos lançados e recusados são
exibidos na barra direita, de modo a que você possa reconhecer facilmente a relação entre documentos
novos e documentos processados.
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Tempo de processamento
O relatório Tempo de processamento fornece uma perspectiva sobre o período de tempo decorrido para
processar e pagar documentos.
O relatório está disponível nas seguintes versões:
n

Tempo de processamento por empresa

n

Tempo de processamento por proprietário

n

Tempo de processamento por fornecedor

Nota: O acesso a relatórios baseados no responsável pode ser restringido a determinados usuários, ou
suprimido para todos os usuários, por meio de autorizações.

Tempo de processamento por empresa/fornecedor

O relatório exibe o número total de documentos processados e o tempo médio de processamento para
esses documentos no eFLOW Control e eFLOW Resolve, bem como o período de tempo médio decorrido
entre a conclusão do processamento e o pagamento.
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Os tempos de processamento são calculados da forma seguinte:
n

Control
Desde o momento da entrada do documento n eFLOW Control até o momento do lançamento, ou da
pré-edição em SAP, ou da recusa. O tempo que o documento esteve no eFLOW Resolve não é
considerado.

n

Resolve
Desde o momento do início do workflow até o momento da aprovação, rejeição, chamada de retorno. O
tempo que o documento esteve no eFLOW Control não é considerado.

n

Pago
Desde o momento em que o documento foi lançado até o momento em que o documento de
compensação correspondente foi lançado.

Estão disponíveis os gráficos seguintes.
Gráfico

Descrição

Tempos médios de processamento

Exibe o tempo médio decorrido, em dias, para processar
documentos no eFLOW Control, eFLOW Resolve e no
processo de pagamento.

Tempos totais de processamento

Exibe o tempo total decorrido, em dias, para processar
documentos no eFLOW Control, eFLOW Resolve e no
processo de pagamento.

Tempo de processamento por proprietário
O relatório exibe o número total de documentos processados por cada responsável e o tempo médio de
processamento para esses documentos. Os tempos de processamento incluem o tempo que os
documentos estiveram no eFLOW Resolve. Consulte Atribuir um documento a um usuário para obter mais
informações sobre responsáveis.
Nota: O acesso a relatórios baseados no responsável pode ser restringido a determinados usuários, ou
suprimido para todos os usuários, por meio de autorizações.
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Estão disponíveis os gráficos seguintes.
Gráfico

Descrição

Diagrama de barras de

Exibe o tempo médio decorrido, em dias, para processar

processamento médio

documentos atribuídos.

Diagrama em anel de processamento

Exibe o tempo médio decorrido para processar documentos

médio

atribuídos, como uma porcentagem do tempo médio de
processamento de todos os documentos.

Diagrama de barras de

Exibe o tempo total decorrido, em dias, para processar

processamento total

documentos atribuídos.

Diagrama em anel de processamento

Exibe o tempo total decorrido para processar documentos

total

atribuídos, como uma porcentagem do tempo total de
processamento de todos os documentos.
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Volume de documentos
O relatório Volume de documentos fornece uma perspectiva sobre o número de documentos no sistema.

O relatório está disponível nas seguintes versões:
n

Volume de documentos por empresa

n

Volume de documentos por proprietário

n

Volume de documentos por fornecedor

Nota: O acesso a relatórios baseados no responsável pode ser restringido a determinados usuários, ou
suprimido para todos os usuários, por meio de autorizações.
O relatório exibe o número de documentos para cada empresa, responsável ou fornecedor e os montantes
brutos desses documentos. Consulte Atribuir um documento a um usuário para obter mais informações
sobre responsáveis.
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Estão disponíveis os gráficos seguintes.
Gráfico

Descrição

Montante total (diagrama de barras)

Exibe o montante bruto total.

Montante total (diagrama em anel)

Exibe o montante bruto total, como uma porcentagem do
montante bruto total de todos os documentos.

Montante médio (diagrama de

Exibe o montante bruto médio.

barras)
Montante médio (diagrama em anel)

Exibe o montante bruto médio, como uma porcentagem do
montante bruto médio de todos os documentos.

Volume (diagrama de barras)

Exibe o número de documentos.

Volume (diagrama em anel)

Exibe o número de documentos, como uma porcentagem do
número total de documentos.

Tempo de processamento do workflow
O relatório Tempo de processamento do workflow fornece uma perspectiva sobre o período de tempo
decorrido para processar workflows específicos.
O relatório está disponível nas seguintes versões:
n

Tempo de processamento do workflow: exibe os tempos de processamento para cada workflow

n

Tempo de processamento do workflow por empresa

n

Tempo de processamento do workflow por fornecedor
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Tempo de processamento do workflow

O relatório exibe, para cada tipo de workflow, o número de documentos processados e os tempos médios e
previstos de processamento para workflows desse tipo. O tempo previsto de processamento, em dias, é
definido na configuração do workflow. Os tempos de processamento são calculados desde o momento em
que o workflow foi iniciado até o momento em que foi aprovado ou rejeitado.
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Estão disponíveis os gráficos seguintes.
Gráfico

Descrição

Tempo médio de processamento

Para cada tipo de workflow, exibe o tempo médio decorrido, em

(diagrama de barras)

dias, para processar workflows desse tipo.

Tempo médio de processamento

Para cada tipo de workflow, exibe o tempo médio decorrido

(diagrama em anel)

para processar workflows desse tipo, como uma porcentagem
do tempo total de processamento para todos os workflows.

Performance ANS

Exibe a diferença ente o tempo previsto de processamento e o
tempo médio de processamento real.
Se a barra de um tipo de workflow surgir acima da linha dos 0
dias, em média, esse tipo de workflow foi processado em
menos tempo que o previsto. Se a barra surgir abaixo da linha
dos 0 dias, em média, o tipo de workflow demorou mais tempo
a ser processado que o previsto.

Tempo total de processamento

Para cada tipo de workflow, exibe o tempo total decorrido, em

(diagrama de barras)

dias, para processar workflows desse tipo.

Tempo total de processamento

Para cada tipo de workflow, exibe o tempo total decorrido para

(diagrama em anel)

processar esse tipo de workflow, como uma porcentagem do
tempo total de processamento para todos os workflows.

Volume (diagrama de barras)

Para cada tipo de workflow, exibe o número de documentos
enviados para um workflow desse tipo.

Volume (diagrama em anel)

Para cada tipo de workflow, exibe o número de documentos
enviados para um workflow desse tipo, como uma porcentagem
do número total de documentos enviados para o workflow.
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Tempo de processamento do workflow por empresa/fornecedor

O relatório exibe, para cada empresa ou fornecedor, o número de documentos processados para cada tipo
de workflow e os tempos médios e previstos de processamento. O tempo previsto de processamento, em
dias, é definido na configuração do workflow. Os tempos de processamento são calculados desde o
momento em que o workflow foi iniciado até o momento em que foi aprovado ou rejeitado.
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Estão disponíveis os gráficos seguintes.
Gráfico

Descrição

Tempo médio de processamento

Para cada empresa ou fornecedor, exibe o tempo médio
decorrido, em dias, para processar cada tipo de workflow.

Performance ANS

Exibe a diferença ente o tempo previsto de processamento e o
tempo médio de processamento real.
Se a barra de um tipo de workflow surgir acima da linha dos 0
dias, em média, esse tipo de workflow foi processado em
menos tempo que o previsto. Se a barra surgir abaixo da linha
dos 0 dias, em média, o tipo de workflow demorou mais tempo
a ser processado que o previsto.

Tempo de processamento total

Para cada empresa ou fornecedor, exibe o tempo total
decorrido, em dias, para processar cada tipo de workflow.
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Estatística de workflow
O relatório Estatística de workflow fornece uma perspectiva sobre as ações realizadas em documentos no
workflow.

O relatório está disponível nas seguintes versões:
n

Estatística de workflow: exibe estatísticas para todos os tipos de workflow

n

Estatística de workflow por empresa

n

Estatística de workflow por fornecedor

O relatório exibe, para cada tipo de workflow, o número de workflows que foram iniciados automaticamente
e manualmente, bem como o número de workflows que foram aprovados, rejeitados, chamados de volta ou
cancelados (isto é, chamados de volta automaticamente). O início automático de workflows pode ser
definido na configuração do workflow.
Estão disponíveis os gráficos seguintes.
Nota: Só estão disponíveis gráficos para o relatório Estatística de workflow geral.

eFLOW Control 5.2 Guia do usuário

Página 66 de 73

Gráfico

Descrição

Porcentagens de estatística de

Para cada tipo de workflow, exibe como os workflows foram

workflow

iniciados e quais ações foram realizadas nos workflows.
A barra à esquerda exibe a porcentagem de workflows que
foram iniciados manualmente e a porcentagem dos que foram
iniciados automaticamente. Esta barra também pode incluir a
porcentagem de workflows enviados anteriormente, ou seja,
workflows que foram iniciados antes do início do período de
relatório selecionado.
A barra à direita exibe as ações realizadas no workflow, como
uma porcentagem do número total de workflows.

Configurações do usuário
Você pode selecionar várias configurações específicas do usuário para controlar determinados aspetos do
comportamento do sistema. Consulte as seções seguintes para detalhes.
Para modificar configurações do usuário:
1. Selecione a entrada de menu Ir para > Configurações do usuário.
2. Clique na ficha de registro adequada.
3. Modifique as configurações.
4. Clique no botão Gravar.
Para voltar às configurações padrão, clique no botão Predefs.

Geral
Configuração

Descrição

Apresentação em

Determina como os diálogos, por exemplo o diálogo Escrituração de

diálogo

workflow ou Enviar mensagem, são exibidos.
Modo Ancorado: os diálogos são exibidos em uma posição fixa, à esquerda
ou à direita da tela, dependendo da configuração Pos.ancorada selecionada.
Modo Diálogo popup: os diálogos são exibidos em uma janela popup e
podem ser deslocados pela tela.
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Configuração

Descrição

Apresentação do

Determina como o visualizador de documentos, que exibe a imagem ou a

visualizador

estatística do documento, é exibido.
Modo Ancorado: o visualizador é exibido em uma posição fixa, à esquerda
ou à direita da tela, dependendo da configuração Pos.ancorada selecionada.
Modo Diálogo popup: o visualizador é exibido em uma janela popup e pode
ser deslocado pela tela.
Botão Posição predefinida: só aplicável se estiver selecionado Diálogo
popup. Se você deslocar o visualizador na tela, ele permanece nessa posição
da próxima vez que você abrir o visualizador. Clique nesse botão para voltar a
colocar o visualizador em sua posição predefinida no canto superior esquerdo
da tela, da próxima vez que você abrir o visualizador.

Lista de trabalho
Configuração
Selecionar dados e
fechar tela de seleção

Descrição
Verificado: A tela de seleção é fechada quando você clica no botão
Selecionar dados

.

Anulado: A tela de seleção permanece aberta quando você clica no botão
Selecionar dados

. Você tem que fechar manualmente a tela de seleção

clicando no botão Tela de seleção
Iniciar com

.

Indica que configurações da tela de seleção devem ser utilizadas quando
você inicia o eFLOW Control.

Iniciar com seleção

Carrega uma seleção rápida específica quando você inicia o eFLOW Control

rápida

ou abre a tela de seleção.
Esta configuração só é aplicada se você selecionar Seleção rápida na lista
Iniciar com.

Iniciar com variante

Carrega uma variante específica quando você inicia o eFLOW Control ou abre
a tela de seleção.
Esta configuração só é aplicada se você selecionar Variante na lista Iniciar
com.
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Configuração

Descrição

NoMáxOcorrs.

Indica o número predefinido de documentos que são exibidos na lista de
documentos. Você pode modificar esse número na tela de seleção para
pesquisas individuais.

Documento
Configuração

Descrição
Verificado: Abre documentos no modo de modificação.

Abrir documento sempre no
modo de modificação

Anulado: Abre documentos no modo de exibição. Você tem que
mudar manualmente para o modo de modificação clicando no botão
Modo de exibição/modificação

Variante de item

.

Indica o layout de coluna predefinido da tabela de itens da fatura em
faturas com pedido.

Expandir itens

Aplicável a faturas com classificação contábil múltipla.
Verificado: As linhas da classificação contábil para todos os itens do
documento são exibidas automaticamente.
Anulado: As linhas da classificação contábil não são exibidas
automaticamente. Você pode exibi-las clicando no botão Expandir
CCM.
Consulte Classificação contábil para faturas com pedido para obter mais
informações.

Ação após processamento

Indica o que acontece quando você conclui o processamento de um

do documento

documento:
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Referência
Esta seção fornece informações de referência rápida.

Status do documento
Status

Descrição
Erro. O documento não pode ser lançado.
Advertência. O documento contém mensagens de advertência, mas o lançamento é possível.
Pronto. O documento não tem erros e pode ser lançado.
Lançado em SAP.
Pré-editado.
Lançado e pago.
O documento está na fila de espera.
Recusado. O documento não pode mais ser processado.
O documento está atualmente no eFLOW Extract. Consulte Documentos eFLOW Extract para
obter mais informações.

Status do workflow
Status

Descrição
Enviado.
Enviado para um usuário para o qual você é um substituto ativo.
Aprovado.
Rejeitado.
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Status

Descrição
Cancelado.
Uma solicitação foi enviada.
Uma solicitação foi respondida.

Status de desconto
Os status de desconto são calculados com base nas condições de pagamento definidas no documento. Se
forem indicados descontos diferentes (por exemplo, 14 dias 3%; 30 dias 2%, 45 dias líquido), o eFLOW
Control exibe ícones diferentes para indicar qual data de desconto está se aproximando. Para visualizar a
data exata até a qual o desconto é oferecido, posicione o cursor do mouse sobre o ícone:

Status

Descrição
A primeira data de desconto está se aproximando.
A primeira data de desconto já passou, a segunda data de desconto está se aproximando.
A primeira e a segunda datas de desconto já passaram, a data das condições de pagamento
líquidas está se aproximando.
O pagamento está atrasado.

Botões de seleção rápida e botões da barra de
ferramentas
Ação

Atalho

Voltar

F3

Cancelar

F12

Fechar eFLOW Control

Shift + F3
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Ação

Atalho

Exibir ou ocultar a tela de seleção

Shift + F1

Aplicar critérios de seleção para exibir os documentos

Ctrl + F4

Botão

correspondentes
Atualizar a lista de documentos para exibir as últimas

Shift + F9

modificações
Exibir os detalhes do documento

F9

Exibir ou atualizar o visualizador de imagens

Ctrl + F1

Exibir o fornecedor em SAP

Ctrl + Shift + F5

Exibir o pedido em SAP

Ctrl + Shift + F6

Exibir o documento contábil em SAP

Ctrl + Shift + F7

Exibir o documento de faturamento em SAP

Ctrl + Shift + F8

Exibir a escrituração do workflow

Shift + F5

Exibir o log de processamento

Ctrl + F3

Exibir o histórico de modificações

Ctrl + F11

Exibir estatísticas

Shift + F11

Modificar o proprietário pelo documento

Ctrl + F9

Definir um documento como em espera

Ctrl + F7

Rejeitar um documento

Shift + F2

Adicionar ou remover uma etiqueta

Shift + F4

Enviar uma mensagem

Ctrl + F2
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Ação

Atalho

Verificar um documento

Shift + F6

eFLOW me

F5

Simular um documento

Ctrl + F5

Lançar um documento

F6

Lançar como supervisor

Ctrl + F8

Pré-editar um documento

Shift + F4

Processar um documento na transação SAP

F7

Estornar um documento

Ctrl + F6

Iniciar um workflow

Shift + F7

Chamar de volta um workflow

Shift + F8
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