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O acesso às informações de faturamento por meio do SAP Biller Direct está disponível quando você faz login
no SAP Concur Support Portal.
Para informações sobre como fazer login no Support Portal, consulte o guia Como navegar no SAP Concur
Support Portal, localizado na Biblioteca de treinamento da Concur.
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ACESSAR O FATURAMENTO
1. Clique na guia Faturamento.
2. Clique no link para acessar as faturas posteriores a 1º de janeiro de 2017.

Nota: para as faturas anteriores a 1º de janeiro de 2017, envie uma pergunta de faturamento ou entre em
contato com o representante do cliente no departamento de contas a receber (A/R).
3. Depois que o link for clicado, o SAP Biller Direct será exibido.

Nota: caso a organização tenha mais de uma conta de faturamento (conta de contrato), selecione qual conta
deseja acessar na tela inicial do SAP Biller Direct.
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SAP BILLER DIRECT

2.1 Guia Open Bills
A guia Open Bills exibe as faturas em aberto e não pagas da conta.

Depois que a conta de contrato é selecionada para análise, você é encaminhado para a página Open Bills,
onde pode:
• Visualizar o status de entrega da fatura – exibe o endereço de e-mail e a data de envio da fatura.
• Visualizar os detalhes completos, clicando no hyperlink do ID da fatura ou marcando a caixa ao lado do
número da fatura.
• Salvar a fatura como PDF, clicando no ícone de PDF.

A fatura será baixada e exibida no canto inferior esquerdo da tela.

Especifique um nome para o arquivo e clique em Save.
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O arquivo da fatura será aberto como um PDF.

Observação: os clientes do SAP Concur não pagarão faturas por meio do SAP Biller Direct.
2.2 Guia Reports
A guia Reports permite que você baixe relatórios detalhados de uma fatura.
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Para baixar relatórios de um item da fatura, selecione um relatório da lista no lado esquerda da página e,
quando os detalhes forem exibidos, clique em Download as CSV file.

O sistema solicitará que você salve o arquivo. Depois da exportação, os detalhes do relatório serão abertos no
Excel.
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2.3 Guia Transactions
A guia Transactions permite que você visualize a transação selecionada de um item da fatura.
Depois da escolha da fatura a ser visualizada, o sistema encaminhará você para a página Bill Document, onde
os itens da fatura serão exibidos.

Nessa página, uma cópia da fatura pode ser impressa.

2.4 Guia Credits
A guia Credits permite acessar os créditos lançados em uma conta.
Caso não encontre um crédito específico na lista, clique no botão Find Credits para exibir vários campos.
Nesses campos, insira informações para localizar um crédito.
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Depois de inserir os critérios de pesquisa, clique em Find.

2.5 Guia Paid Bills
A guia Paid Bills exibe as faturas pagas. De maneira parecida com a guia Open Bills, os detalhes podem ser
visualizados e/ou uma cópia em PDF da fatura pode ser impressa.
Caso não encontre uma fatura paga na lista, clique no botão Extend Search para exibir vários campos, nos
quais você pode inserir informações sobre a fatura paga.
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Depois de inserir os critérios de pesquisa, clique em Find.

2.6 Guia Payments
A guia Payments exibe a lista de pagamentos feitos na conta.
Para localizar um pagamento específico, restrinja a lista selecionando a linha de tempo específica, inserindo o
valor aproximado/exato do pagamento e/ou indicando a forma de pagamento usada. Depois de inserir os
critérios de pesquisa, clique em Find.

9

2.7 Guia Address Data
A guia Address Data permite atualizar o endereço de faturamento, o endereço de e-mail de um destinatário de
contato para notificações de fatura e o número de telefone, além de adicionar vários contatos como
destinatários de notificação por e mail.

Para atualizar uma informação, clique no botão Edit e adicione ou faça alterações nas seções Address,
Contact Data e E-mail Address. Para alterar o endereço de faturamento, clique em Make this default billing
address, abaixo do endereço preferencial.

2.8 Guia Credit Card
Os contatos de suporte autorizado de clientes com pagamento automático (forma de pagamento definida como
Cartão de crédito ou Débito direto automático) podem acessar, atualizar, alterar ou remover informações de
cartão de crédito.
Clique em Edit para alterar as informações de cartão de crédito.
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Nota: o número do cartão de crédito será exibido como um token, conforme a política de conformidade de PCI.
No entanto, o tipo de cartão e a data de vencimento do cartão ficarão visíveis para fins de atualização.

Para atualizar o cartão de crédito no arquivo, uma nova janela
será exibida solicitando as informações do cartão.
Preencha todos os campos obrigatórios.
Depois que as informações corretas forem inseridas, clique
em Finish e o sistema confirmará as alterações feitas nos
detalhes do cartão de crédito.
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2.9 Guia Bank Data
Incentivamos todos os clientes que pagam por ACH/Transferência eletrônica e cheque a aproveitar o benefício
do pagamento automático por débito automático. Para autorizar o SAP Concur a fazer o débito
automaticamente em sua conta, forneça o ACH ID de 1911608052.
Assim que o débito for autorizado, clique em Edit para adicionar as informações de sua conta bancária

Clique em Save para aplicar as alterações

2.10 Guia Automatic Debit Authorization
A guia Automatic Debit Authorization garante que o SAP Concur tenha permissão para processar
automaticamente os pagamentos de fatura. Esse recurso está disponível para clientes com pagamento
automático.

Se houver informações de vários bancos ou cartões de crédito salvas no sistema, a opção de selecionar a
conta bancária preferida para pagamento de faturas em aberto estará disponível. Selecione uma conta na lista
e clique em Save para aplicar as alterações.
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2.10 Guia Switch Account
Switch Account é uma opção para usuários com várias contas.
Clique na guia Switch Account para voltar à página inicial e selecionar qual conta deseja visualizar.
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PERGUNTAS FREQUENTES

3.1.1 Os dados serão transferidos com segurança?
Sim, se o endereço no navegador contiver https://. O SAP Concur usa o método de criptografia SSL (Secure
Sockets Layer, camada de soquetes seguros). Essa criptografia protege todos os dados confidenciais, como
números de cartão de crédito, números de banco, números de conta bancária, nomes e endereços, para que
esses dados não sejam decodificados por pessoas não autorizadas quando transferidos pela internet.
3.2 Quais são os requisitos para o navegador de internet?
Recomendamos as versões mais recentes de Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox ou Safari para
as funções do SAP Biller Direct. O navegador de internet deve atender aos seguintes pré-requisitos:
• Suporte ao SSL de 128 bits.
• JavaScript ativado.
• Cockies ativados.
3.3 Quais configurações do navegador de internet são necessárias?
Algumas configurações do navegador para scripts e cookies precisam ser ativadas para que o SAP Biller Direct
seja executado corretamente. Dependendo do navegador, execute o seguinte procedimento:
Internet Explorer (a partir da versão 5.5)
Na janela do Internet Explorer, selecione o ícone de configurações > Opções da internet.
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Na caixa de diálogo Opções da internet, selecione a guia Segurança.
Na caixa de diálogo Configurações de segurança, verifique se o botão Habilitar está selecionado para:
•

Cookies > Permitir cookies por sessão (não armazenados)

•

Script > Script ativo

Recomendação: selecione a guia da página Geral. Clique nas configurações do quadro de arquivos de
internet temporários. Selecione a opção de parâmetro de verificação automática para que ele verifique
as versões mais recentes das páginas armazenadas.
Para salvar as configurações, clique em OK.
Feche a caixa de diálogo Opções da internet clicando em OK.
Netscape (a partir da versão 7.0)
No Netscape, selecione Edit > Preferences > Advanced.
No lado esquerdo da caixa de diálogo, expanda Advanced e clique em Scripts & Plugins. Selecione
JavaScript para o navegador e confirme sua entrada com OK.
No lado esquerdo da caixa de diálogo, expanda Private Sphere & Security e clique em Cookies.
Selecione Only Accept Cookies sent to the original page e confirme a entrada com OK.
Mozilla (a partir da versão 1.6)
No Mozilla, selecione Editar > Preferências.
No lado esquerdo da caixa de diálogo, expanda a categoria Avançado e clique em Scripts e plug-ins.
Selecione a opção Navegador em Habilitar JavaScript e confirme a entrada com OK.
No lado esquerdo da caixa de diálogo, expanda a categoria Privacidade e segurança e clique em
Cookies. No lado direito, selecione Habilitar Cookies somente para o site da Web de origem e confirme
sua entrada com OK.
3.4 Por que existem limitações de acesso em algumas áreas do SAP Biller Direct?
Dependendo das permissões, há determinadas áreas no menu que você pode ou não visualizar. Este guia
abrange todas as funções do SAP Biller Direct. No entanto, é improvável que um usuário esteja autorizado a
acessar todas as áreas.
3.5 Como solicito uma alteração no nome da empresa?
Entre em contato com o gerente de contas ou analista de contas a receber atribuído ou envie um e-mail para
Concur_arcustomersupport@sap.com com as seguintes informações em papel timbrado da empresa:
•

Linha de assunto: Solicitação de alteração do nome da empresa – (nome da empresa).

•

O nome da empresa existente e o novo nome de pessoa jurídica.

•

Endereços para avisos (Entrega – deve ser um endereço físico) e faturamento (Cobrança).

•

Motivo para a alteração – por exemplo, mudanças na marca, fusão, aquisição etc.

•

Obtenha os documentos de registro em PDF na Secretaria de Estado do governo em que seu negócio
está estabelecido ou o link para os documentos on-line.

3.6 Como solicito alterações no endereço de avisos e faturamento?
Para solicitar alterações de Endereço de entrega e/ou Endereço de cobrança, crie um caso no SAP Concur
Support Portal com o tópico Perguntas sobre faturamento. Forneça o nome da empresa registrada ou o número
da conta de cliente.
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Observação: O endereço de entrega deve ser um endereço físico.
3.7 Como adiciono um número de ordem de compra às minhas faturas?
O processo de fatura é automático, ou seja, se a ordem de compra for recebida após o prazo, a fatura será
emitida sem uma ordem de compra ou com uma ordem de compra já salva no nosso banco de dados. As
atualizações de ordem de compra devem ser enviadas ao SAP Concur no máximo 5 dias úteis antes do último
dia do mês para ser faturada no mês seguinte. As faturas enviadas sem uma ordem de compra devido a um
atraso no envio não serão faturadas novamente, e os clientes serão responsáveis pelo pagamento.
Siga o processo abaixo para adicionar ou alterar os números de ordens de compra anuais.
•

Envie as informações de ordem de compra para: concur_PurchaseOrders@sap.com com os seguintes
detalhes:
o

Nome e e-mail de contato

o

Nome da empresa e/ou um formulário do pedido de venda assinado (deve corresponder ao
nome que a SAP Concur tem no arquivo)

o

Nº da ordem de compra

o

Produto/serviço que a ordem de compra cobre: (despesa/viagem recorrente, apenas tarifas de
configuração ou consultoria)

o

Período de cobertura da ordem de compra: (datas de validade e de expiração)

3.8 Como posso configurar para que as faturas sejam enviadas ou carregadas em um portal de faturas
de fornecedor de terceiros?
A SAP Concur determinará se existe suporte ao uso de um fornecedor de terceiros para a solicitação. Caso
haja suporte, a execução do processo de configuração do portal de faturas pode ser demorada; isso significa
que todas as faturas devem ser enviadas em tempo hábil. As faturas serão enviadas por meio do processo
padrão, eletronicamente ou por correio.
Para enviar uma solicitação, siga o processo abaixo:
•

Entre em contato com o representante responsável da SAP Concur
o

Cliente novo: Executivo de vendas da SAP Concur

o

Cliente atual: Analista de contas a receber atribuído

•

Inclua todos os formulários necessários e as instruções especiais

•

Forneça um nome e e-mail para o contato

3.9 Onde posso baixar um COI (Certificate of Insurance, certificado de seguro)?
O COI atualizado está disponível em www.sap.com/ecoi.
3.10 Como posso obter uma restituição de impostos cobrados na fatura, caso tenha isenção de
imposto?
Envie um e-mail com o certificado de isenção de imposto do departamento de estado dos EUA para o analista
de contas a receber atribuído ou para Concur_arcustomersupport@sap.com.
Depois que a equipe de impostos validar o certificado, o status da solicitação será fornecido em 48 horas.
Nota: esse processo pode levar até dois ciclos de faturamento.
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3.11 O que o status In Process significa?
Um pagamento com autorização de débito automático (débito direto) foi definido, mas o valor não foi debitado
da conta bancária ou do cartão de crédito, o cheque não foi recebido ou a transferência bancária não foi
lançada nos pagamentos recebidos do SAP Concur.
3.12 Quais informações de detalhes bancários devem ser inseridos?
Ao especificar os detalhes de um novo banco, adicione uma descrição breve e clara no campo de descrição da
conta. Por exemplo, inclua o tipo de conta, a instituição financeira e a cidade. Essa descrição é para uso
pessoal, e serve para facilitar a seleção na próxima transação de pagamento.
3.13 O que são as taxas incrementais?
As taxas incrementais ocorrem quando o valor contratado dos relatórios de despesas ou das faturas é
excedido. Cada relatório de despesas ou fatura criado por um funcionário gera um ID de relatório exclusivo. O
faturamento depende do número de códigos ou IDs de relatórios de despesas gerados em um ciclo de
faturamento.
A seguir estão alguns cenários em que uma taxa incremental pode ser cobrada:
•

Relatório criado > enviado para aprovação > 1 transação cobrada.

•

Relatório recusado > funcionário modifica o relatório e envia para aprovação > 1 transação cobrada.

•

Aprovador recusa o relatório > funcionário exclui o relatório > cria outro relatório e envia para aprovação
> 2 transações cobradas.

•

Aprova recusa 5 relatórios > funcionário exclui 4 relatórios e consolida em 1 relatório > envia para
aprovação > 5 transações cobradas.

3.14 Quando os créditos serão aplicados?
Os créditos permanecerão na conta até que uma aprovação por escrito seja fornecida. Envie um e-mail para o
analista de contas a receber atribuído ou para Concur_arcustomersupport@sap.com solicitando a aplicação de
um crédito para uma fatura em aberto ou o recebimento de um reembolso.
RECURSOS
Outras perguntas
Se não encontrar a resposta para a sua dúvida neste guia, envie um e-mail para o analista de contas a receber
atribuído ou para Concur_arcustomersupport@sap.com. Uma resposta será enviada em 48 horas.
e-Learning e Documentação do SAP Concur Support
Os recursos a seguir podem ser encontrados na Biblioteca de treinamento da
Concur.
•

Como navegar no SAP Concur Support Portal

•

Como aproveitar ao máximo o SAP Concur Support

•

Como aproveitar ao máximo o curso por e-learning do SAP Concur Support
Você também pode acessar o e-learning seguindo este caminho no SAP Concur Support Portal:
Recursos > Webinars > Treinamento de suporte do Concur.
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