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Introdução à página Web EDI
O Portal Web EDI foi criado para fornecer aos vendedores não-EDI a capacidade de
processar Encomendas , Notificações Avançadas de Envio, Declarações de Entrega e
Faturas. Os vendedores recebem um e-mail automatizado quando uma encomenda é
levantada para os alertar de que devem iniciar a sessão no portal.
Este guia fornece instruções sobre como utilizar o portal para processar uma
Encomenda até à Nota Fiscal e imprimir uma Declaração de Entrega.
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Aceder ao Portal
URL do ambiente de teste para login : https://kingfisher.edt.fr/BCP-Web/
O seu utilizador e palavra-passe serão fornecidos pela nossa equipa de training.
Importante:
Assim que fizer login pela
primeira vez por favor
assegure-se que altera logo a
palavra-passe para algo que
não esqueça.
Se está a partilhar um usuário
por entre vários colaboradores
assegure se também que a
palavra passe é alterada caso a
equipa de colaboradores sofra
alguma mudança.

Ecrã Principal
Uma vez feito o login, o Ecrã Principal estará disponível como em baixo indicado.
BRFTest000000

Janelas

Critério de
Procura

Mensagens
Listadas
(slide 5)
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Ecrã
Principal
Janelas:
Mensagens
Recebidas

Mensagens Recebidas da Brico Depôt

Mensagens
Enviadas

Mensagens enviadas pela Brico Depôt

Configurações

Configure a visualização do seu ecrã e opções de pesquisa,
dentro deste guia mostramos-lhe as visualizações por
defeito, mas é capaz de alterar isto para se adaptar às suas
necessidades, o diapositivo de Configuração mostrar-lhe-á o
aspecto do ecrã e como modificá-lo.

Search Criteria – ‘Received Messages’:
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Clique para abrir critério ‘Pesquisa’
Funcionalidade de pesquisa para ver a encomenda (PO) criada para (Data de
início)
Funcionalidade de pesquisa para ver a encomenda (PO) recebida até (Data de
início)
Número de referência de PO
Brico Depôt Ibéria (Espanha ou Portugal)
Pode procurar um tipo específico de mensagem dentro de PO, ASN,
DECLARAÇÃO DE ENTREGA , FATURA.
Clique aqui se desejar ver qualquer mensagem arquivada
A funcionalidade não será exigida (não aplicável a encomendas BDES e BDPT)
Referência de documento associado (ASN PO // FATURA ASN)
Funcionalidade de pesquisa para ver a encomenda (PO) criada até (Data de fim)
Funcionalidade de pesquisa para ver a encomenda (PO) recebida até(Data final)
Data de entrega estimada
Fornecedor
Código SAP do fornecedor
Clique aqui para ver qualquer um dos 14 estados das mensagens
número de encomenda
Pressione "Procurar" para critérios introduzidos
Prima “Reiniciar" para alterar os valores introduzidos
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Pagina Inicial
Mensagens Listadas:
É aqui que todas as encomendas, avisos de envio e facturas serão listadas, se não
tiver adicionado nenhum critério de pesquisa, o histórico dos últimos 7 dias será
automaticamente mostrado por predefinição, se desejar ver algo diferente, então terá
de introduzir dentro dos critérios de pesquisa.
Qualquer texto em azul significa que pode clicar dentro dessa referência e o documento
de mensagem aparecerá noutro separador do navegador web.
Os cabeçalhos das colunas são explicados:
Referencia

Número de encomenda/factura para mensagens recebidas (
estabelecer ligação para ASN ou factura))

Processar data da
mensagem

Data de envio de mensagem

Data da mensagem

Data de Criação da mensagem

Remetente

Remetente da mensagem

Recetor

Recetor da mensagem

Tipo de Mensagem

Pedidos, conselhos de expedição, fatura

Subtipo de
Mensagem

Ver slide 20 em separado

Referencia de
Encomenda

Referencia de encomenda dada pelo vendedor (ligada à
encomenda)

Estado de
mensagem

Ver slide 19 em separado

Fluxo de Trabalho

Criar documento associado a encomenda (recibo, entrega,
fatura, Fatura retificada)
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Encomenda (PO)
Dentro do separador "Mensagens Recebidas", clicar no número de referência como
mostrado abaixo, abrirá outro separador do navegador web com os detalhes da
encomenda.

O exemplo de encomenda é detalhado abaixo. Para sair da Encomenda, feche a janela
do web browser.
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Notificação de Envio Avançada(NONUM)
Criar um ASN with NON – UM
Dentro do separador "Mensagens Recebidas", pode ver a última coluna " Fluxo de
trabalho", clicar no ícone " adicionar um ASN Non-UM" para a Encomenda que deseja
processar.

1 Introduzir a data de entrega (não pode exceder 30 dias)
2 Confirme os artigos que irá entregar e a quantidade que pode entregar.
3 Se quiser trabalhá-la e ainda não a enviar, pode premir "guardar mensagem" e deixála como Rascunho, onde a pode modificar.
4 Quando todos os detalhes estiverem corretos, prima "Enviar". Ficará em quarentena
durante 20 minutos, onde terá a oportunidade de fazer alterações, caso tenha cometido
um erro.

1

2

3

4
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Notificação de Envio Avançada(NONUM)
ESTADO ASN NON-UM
Dentro da página inicial, ir para o separador "Mensagens Enviadas", este mostra o
estado das ASNs completas. O ASN permanecerá em quarentena durante 20 minutos,
este tempo permite-lhe fazer modificações

Após este tempo, o ASN será enviado para o nosso sistema (não serão possíveis mais
emendas).

É necessário imprimir o Albáran de entrega para acompanhar a entrega da mercadoria
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Notificação de Envio Avançada (UM)
Criar ASN
Dentro da última coluna 'fluxo de trabalho' clique no ícone " adicionar um UM ASN" para
a Encomenda que deseja processar.

• Inserir data de entrega

Clicar em ‘Criar UM exterior’. Irá apresentar uma janela pop-up.

A introdução da referência externa da UM não é obrigatória. Clique em "Adicionar" para
criar a unidade de manuseamento. A unidade de manuseamento exterior é criada e
apresentada na parte inferior do ecrã..
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Notificação de Envio Avançada(ASN)
– UM
Para adicionar artigos á unidade de manuseamento (UM):
• Faça duplo clique sobre o artigo que deseja adicionar (o artigo 'move-se'
para a unidade de manuseamento)
• Repetir este processo para todos os artigos a acrescentar
• Adicionar UM " Exterior" adicional se a encomenda se estender por múltiplas
unidades de manuseamento
• Alterar quantidades se for necessário

Se todos os detalhes e dados introduzidos estiverem corretos, prima enviar.
O separador Mensagens Enviadas na página inicial mostra o estado dos ASNs
concluídos. O ASN permanecerá em quarentena durante vinte minutos, o que dá tempo
para alterações, após este tempo o ASN será enviado para a Brico Depôt (não serão
possíveis mais alterações).
É necessário imprimir a etiqueta para a fixar à palete e ao Albáran de entrega para
acompanhar a entrega da mercadoria.

10

Notificação de Envio Avançada (UM)
Estado ASN
A partir do separador "Mensagens Enviadas" na página inicial, é apresentado o estado
dos ASNs concluídos. O ASN permanecerá em quarentena durante 20 minutos, este
tempo permite-lhe fazer modificações

Após este tempo, o ASN será enviado para o nosso sistema (não serão possíveis mais
alterações).
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Etiqueta de Unidade de
Manuseamento
A partir do separador "Mensagens Enviadas" na página inicial, sob o "fluxo de trabalho"
verá o ícone do código de barras ao lado da UM da encomenda que queremos
processar, a etiqueta será gerada automaticamente.
• Imprimir 2 cópias de cada etiqueta e colá-las nas laterais de cada palete
• Fechar a janela do rótulo clicando em cima e à direita (X)
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Declaração de entrega
Imprimindo:
A partir do separador 'Mensagens Enviadas' na página inicial, clique no ícone da
Declaração ao lado da sua encomenda escolhida.

Abrir-se-á um novo separador do navegador web.
Imprimir duas cópias da Declaração de Entrega. O condutor irá requerer ambas as
cópias:
1. O local de receção para assinar e devolver ao condutor
2. Os registos dos locais recetores - não é necessária qualquer outra informação
Abaixo está um exemplo de como a Declaração de Entrega será apresentada no ecrã.
O seu aspeto será o mesmo quando impresso. Para sair da Declaração de Entrega,
feche a janela do separador do navegador web.
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Fatura (Emitir uma fatura)
Emissão de Fatura
No separador 'Mensagens Enviadas' na página inicial, clique no ícone da fatura (€) ao
lado da encomenda escolhida ( Fluxo de trabalho). Note que as faturas não serão
validadas se o ASN não for feito e/ou as mercadorias não tiverem sido recebidas.

Uma vez clicado no ícone da fatura (€) aparecerá um novo separador, terá de introduzir
as seguintes informações
• Número da fatura
• Data de faturação
• Data do ponto fiscal (esta data será calculada com base no pagamento
acordado)
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Fatura (campos chave)
As informações apresentadas nas caixas abaixo serão automaticamente preenchidas
pelo sistema: informações sobre o vendedor, sobre o cliente ( Brico Depot) e as
informações sobre onde o stock será entregue.

Taxa Iva

Capital Social está
disponível para o BDPT
mas não é obrigatória.

Se a taxa de IVA se aplicar a todas as linhas da fatura, selecione a taxa de imposto
apropriada na caixa pendente principal. Se taxas diferentes se aplicarem a linhas
diferentes, selecione a taxa apropriada no campo pendente ao lado de cada linha. Se
necessário, pode também alterar as quantidades da fatura e os preços unitários. Assim
que todos os detalhes forem introduzidos, prima 'Enviar'.

No separador "Mensagens Enviadas" na página inicial, é apresentado o estado das
faturas emitidas. A fatura permanece em estado de quarentena durante vinte minutos, o
que lhe dá tempo para fazer correções - após este tempo, a fatura será finalmente
enviada para a Brico Depôt (não será possível fazer mais correções).
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Criação de notas de crédito
A partir do separador "Sent messages", podemos ver as faturas que nos foram
enviadas, terá a opção de criar a nota de crédito a partir do ícone
mostrado na
imagem seguinte:

Clicando no ícone, abrirá a seguinte página para criar a nota de crédito :
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Criação de notas de crédito
Criação continuada de nota de crédito
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Pedido Devolução ao Fornecedor (RPO)
Na página inicial “Mensagem Recebida” serão automaticamente mostrados os pedidos a
para os quais se deve criar um pedido de devolução ao fornecedor (RPO)
IMPORTANTE: Todas as devoluções serão previamente comunicadas e acordadas
com o fornecedor.
1. Mercadoria danificada: O pagamento será feito apenas para a mercadoria não
defeituosa.
2. Devido a falhas informáticas da encomenda automática do Depôt de Brico, as
encomendas são enviadas com quantidades superiores que a loja não consegue
absorver e somos forçados a pedir ao fornecedor que colabore para devolver parte da
encomenda.
3. Devolução da mercadoria no final da campanha (previamente negociada com o
fornecedor).
Selecione o ícone ao lado do seu Pedido de Devolução "Criar uma nota de crédito"

Depois de selecionar o pedido de devolução, verá o ecrã abaixo. Por favor, insira os
dados em todos os campos marcados a vermelho:
A. Número da nota de crédito
B. Data da nota de crédito
C. Data Point Tax
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Devoluções ao Fornecedor (RPO)
Faça as correções das alterações correspondentes na nota de crédito:

Clique em ‘Guardar’ para guardar um rascunho ou ‘Enviar’ para enviar a Brico Depôt.
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Configuração
No menu “Configuração”, poderá alterar/configurar a sua página inicial do Portal.
Abaixo, veja as alterações que poderá fazer, após ter realizado todas as alterações que
deseja fazer, pressione ‘Guardar’ na parte inferior da página.
Posição da linha: a linha na página inicial onde este critério é mostrado
Posição da coluna: a coluna na página inicial onde este critério é mostrado

IMPORTANTE: O endereço de e-mail no qual deseja receber os alertas de
quando recebe uma nova mensagem no portal. Deve atualizar este campo
com a maior brevidade possível..

Altera a visão para os critérios de pesquisa

Altera a visão para os critérios de pesquisa
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Glossário de Termos: Subtipo de
Mensagem
ENCOMENDA ATRIBUÍDA A LOJA

Encomenda Automática

ORDEM DE REABASTECIMENTO DA
LOJA

Encomenda Loja Brico Depôt

ENCOMENDA DE LOJA MANUAL

Encomenda Manual de Loja

ENCOMENDA PROMOCIONAL DE
LOJA

Encomenda Promocional Loja

ORDEM DE DEVOLUÇÃO DA LOJA

Ordem de Devolução

ENCOMENDA COLECTIVA

Encomenda Atribuida

ENCOMENDA PROMOCIONAL
COLECTIVA

Encomenda promocional atribuída

ENCOMENDA DC

Encomenda de Armazém

GNFR ENCOMENDA

Encomenda de produtos
destinados à venda

ASN

Notificação de Envio Avançada

U.M ASN

Entrega com descrição da unidade de manuseamento

NON U.M ASN

Entrega sem descrição da unidade de manuseamento

PDE

Prova de Entrega

DEVOLUÇÃO DE ENCOMENDA

Devolução de Encomenda

ATUALIZAÇÃO ENCOMENDA

Atualização de Encomenda

FATURA

Fatura

(Mercadorias)

não
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Glossário de Termos:
Mensagem de Estado
Não lida

O fornecedor não abriu o documento de encomenda em PDF

Lida

Vendedor abriu o documento de encomenda em PDF

Em progresso

Vendedor tem fatura, a encomenda será marcada como "Em
progresso" fornecendo o ícone como (Criar fatura) no fluxo
de trabalho

Completa

Encomenda totalmente processada (Fatura já enviada) Pode
ser verificada no fluxo de trabalho

Em quarentena

A mensagem está parada num estado editável durante um
curto período de 20 minutos em produção, antes de ser
enviada para a Loja de Brico Depôt ou DC.

Enviada

A mensagem foi enviada.

Cancelada

O documento foi cancelado.

Recebida

Um reconhecimento foi recebido pelo fornecedor

Modificada

O documento foi modificado.

Rascunho

A mensagem foi parcialmente concluída e guardada, mas
não foi enviada

Faturada

A encomenda foi faturada de acordo com a sua quantidade
total.
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Regras Básicas:
Documentos enviados pelo
Fornecedor
ASN (Notificação de Envio Avançada – NEA ( em português).)
•

As mensagens ASN só podem ser enviadas para os artigos incluídos na
Encomenda.

•

Para cada artigo encomendado, não pode enviar uma quantidade maior que a já
indicada na Nota de Encomenda

•

Para cada artigo encomendado, não pode ser enviado para uma quantidade
indicada em número fraccionado em unidades

•

O ASN não pode ser enviado com uma data de entrega vencida.

FATURA
•

Não pode ser enviado para produtos que não estejam no ASN

•

Não pode ser enviado para uma quantidade superior que não esteja no ASN

•

Não pode ser enviado para quantidade expressa em número de unidades
fraccionadas, apenas em unidades inteiras.

•

A factura deve incluir o número de referência da Nota de Encomenda
correspondente, bem como o ASN fornecido nos campos apropriados da Nota de
Entrega.

•

Os vendedores devem ter a possibilidade de enviar a Credit Note.
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Fornecimento a mais do que uma
empresa operacional?
Se estiver a fornecer mais do que uma das nossas empresas operadoras, por favor
assegure-se de que segue as instruções abaixo;
• Ser-lhe-ão fornecidos dois logins por empresa operadora. .
o Um para o ambiente de testes.
o Um para o ambiente de produção (uma vez que os testes estejam
concluídos)
Para cada login, por favor complete apenas as transações dadas para
esta entidade operacional.
Advertencia: Recomenda-se a não troca de credenciais de login dentro de insignias.
Por exemplo: Se criarmos dois IDs de login diferentes (um para Espanha e outro para
Portugal) para um fornecedor, ele deve usar as credenciais de Espanha para enviar
mensagens de entrada para encomendas criadas para o BDES e as credenciais de
Portugal para enviar mensagens de entrada para encomendas criadas para o BDPT.
Por exemplo, se tiver um login para a Brico Depôt Espanha, só terá de completar as
encomendas e faturas para a Brico Depôt Espanha. Poderá visualizar outras
transações sob esta conta para outras empresas operacionais como a Brico Depôt
Portugal, mas se precisar de atuar sobre elas, utilize o login fornecido para a Brico
Depôt Portugal. Como se mostra no exemplo abaixo :
1

2

3

1. Clique em 'Procurar' para que a lista apareça.
2. Clique no remetente e defina a Empresa Operadora para a qual utilizou o login (irá
fornecer uma lista de todos as encomendas das Empresas Operadoras que foram
enviados a partir de um exemplo que foi fornecido)
3. Uma vez seleccionada a Empresa Operadora, esta apenas lhe mostrará as
mensagens provenientes deles, neste caso a Brico Depot Espanha.
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Tradução Web Browser
O Painel
web;
•
•
•
•

de Controlo de Negócios (BCP) é suportado pelos seguintes navegadores
Google Chrome
Microsoft Edge
Microsoft Internet Explorer 11
Mozilla Firefox

Nota: O Apple Safari e o Opera não estão actualmente incluídos nesta lista, tenha
também em conta que o BCP foi concebido para Desktop, não para dispositivos móveis
ou tablet.
As funcionalidades de tradução da linguagem do navegador web não são actualmente
suportadas no BCP. Já foi traduzido com precisão para as seguintes línguas: inglês,
francês, polaco, romeno, português, espanhol.
Se não estiver a mostrar uma língua adequada às suas necessidades, por favor siga os
passos abaixo para fazer as alterações necessárias.

Mudar a Língua
1. Abrir Painel de Controlo de Negócio e fazer login com as credenciais corretas.
2. No topo da Página Inicial, por favor clique como é pedido a baixo no quadrado
vermelho (4th word along) :

3. Um novo separador irá aparecer e a partir daí será possível mudar a Língua do
Portal, por favor clique na caixa como é pedido a baixo no quadrado vermelho (5ª
fila para baixo) :
Esta função é usada
para reposição de
palavra-passe e não
altera onde os
alertas são
enviados e, por
favor, faça-o dentro
do separador
Configuração.

4. Clique e confirme assim que selecionar a nova língua e todas as traduções
passarão a ser feitas conforme a língua escolhida.
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