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Bem-vindo ao tópico sobre os processos de pagamento.
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Após completar este tópico, você estará apto a:

Listar as etapas do processo de pagamento e executá-las no SAP Business One, incluindo:
contas a receber, contas a pagar, depósitos e o assistente de pagamento.

Explicar as consequências de cada etapa nas contas contábeis envolvidas.

Ajustar o cenário apropriado de pagamento às necessidades e localização do cliente, de
acordo com as decisões tomadas junto com o contador do cliente.
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Vejamos um típico processo de pagamento manual:

Os clientes pagam suas dívidas, que são notas fiscais de saída pendentes, de acordo com as
condições de pagamento combinadas: Pagamento à vista, prestações, vencimento em 30 dias
etc.

Em nosso exemplo de negócios, Maria, a contadora de OEC Computers, trabalha com contas
a receber todas as tardes.

Ela visualiza online a conta bancária da empresa e verifica o montante de transferências
bancárias relativas a contas a receber de clientes.

No SAP Business One, ela verifica as contas de cartão de crédito (Visa e Master Card) para
consultar o montante de contas a receber em cartão de crédito emitidas no ponto de venda e
no centro de apoio ao cliente durante o dia.

Em seguida, Maria insere um Depósito de Cartão de Crédito no SAP Business One para
registrar os pagamentos feitos com cartões Visa e MasterCard, transferidos para a conta
bancária da empresa.

Observe que, neste exemplo de negócio, o foco está no processo de pagamento manual

Lembre-se de que você tem as opções do Assistente de pagamento e Processamento de
extrato bancário que lhe permitem criar contas a receber e a pagar de forma automática e
semiautomática, dependendo de sua localização.
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Esse tópico abrange tanto contas a receber quanto contas a pagar. Começaremos com contas
a receber e uma olhada no meio de pagamento, na estrutura de um documento de pagamento
e nos métodos de trabalho, bem como depósitos.
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Há quatro opções de meio de pagamento para contas a receber. Inicialmente, daremos uma olhada nos
três meios de pagamento que costumam ter um processo em duas etapas: à vista, cheque e cartão de
crédito.
Independentemente do meio de pagamento, quando você emite uma conta a receber completa, a nota
fiscal em aberto na conta do cliente é fechada.
Os pagamentos à vista, em cheque e com cartão de crédito são lançados em uma conta de
compensação.
Observe que o termo "compensação" é usado na versão americana. Em outras localizações o termo
pode ser: “Conta temporária” ou “Conta ocasional”. É imprescindível que as contas de compensação
sejam predefinidas durante a configuração.
No exemplo apresentado, visualizamos contas a receber à esquerda para 105 que gera o lançamento
contábil automático seguinte:

Débito em uma conta de compensação - ativo em caixa/cartão de crédito/cheques recebidos.
Crédito na conta do cliente.
- É possível integrar ao processo padrão, ferramentas externas como o sistema de ponto de

vendas e a autorização de transações com cartões de crédito.
O sistema recupera as contas recebidas à vista e em cheques da janela Determinação de conta
contábil.
A conta de cartão de crédito é recuperada do campo Conta contábil na janela de definição de cartões de
crédito na configuração bancária no módulo Administração.
À direita, visualizamos o segundo lançamento de um documento de depósito utilizado para transferir os
fundos da conta de compensação para a conta bancária da empresa e para compensar a conta de
compensação.
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Outra opção de meio de pagamento é a transferência bancária.

Quando um cliente paga utilizando o meio de pagamento Transferência bancária, a transação
não envolve uma conta de compensação. O cliente transfere o pagamento diretamente para a
conta de sua empresa.

Aqui visualizamos o débito na conta bancária e o crédito na conta do cliente.
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As janelas contas a receber e contas a pagar são quase idênticas. As janelas subdividem-se
nas seguintes partes:

A área do cabeçalho do documento (na parte superior)

A área para a seleção de notas fiscais em aberto, notas de crédito e lançamentos contábeis
manuais, assim como atribuição de valores de pagamento (na parte do meio).

A área para a entrada de observações e exibição de totais (na parte inferior)
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Na área do meio, você seleciona da tabela as transações em aberto para pagamento
utilizando o campo de seleção na coluna Selecionado.

O sistema oferece ferramentas para identificar rapidamente os tipos de documentos exibidos e
ajudar em sua seleção.
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Um asterisco (*) próximo à data da nota fiscal indica que ela está vencida. Isto é, a data de
vencimento da nota fiscal é anterior ou igual à data atual.

O percentual de desconto exibe a taxa de desconto definida para o parceiro de negócios e
depende da data de contas a receber e da data da nota fiscal. Você pode modificá-lo se
necessário.

A coluna Pgto.total exibe o montante que está pendente em uma nota fiscal. O sistema propõe
o saldo como o montante a ser pago. Modifique esse montante se o pagamento for apenas
parte do montante da nota fiscal.
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A coluna Tipo de documento informa a origem de cada linha. Por exemplo, NS para nota
fiscal, DS para nota de crédito e LC para lançamento contábil manual.
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Usando as configurações de formulário, você pode escolher que seja exibido o indicador do
número de referência do parceiro de negócios na guia. Isso permite que você use o número da
nota fiscal do fornecedor como referência do pagamento, em vez de seu número interno de
documento quando você emite um pagamento.

Você pode escolher se deseja que o sistema exiba na tabela todas as transações ou restringir
a exibição a notas fiscais e notas de crédito. A configuração para exibir todas as transações
por padrão é encontrada nas configurações de documento para contas a receber e a pagar,
respectivamente.

Caso você queira documentar um pagamento que não esteja baseado em uma nota fiscal. Por
exemplo, pagamento antecipado, escolha a opção Pagamento por conta.

No exemplo apresentado, o Montante total devido inclui o pagamento por conta e o montante
de pagamento total das transações pendentes da tabela.
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Após determinar o valor do pagamento, você deve especificar o respectivo meio de
pagamento. Você pode selecionar um dos seguintes meios de pagamento: Cheque,
Transferência bancária, Cartão de crédito ou À vista.

Em alguns países, você também pode utilizar o meio de pagamento Letra de câmbio.

Clique no ícone Meio de pagamento na barra de ferramentas para abrir a janela Meio de
pagamento.

Na maioria dos casos, o pagador paga a totalidade do valor utilizando um meio de pagamento.
No entanto, é possível dividir o valor por vários meios de pagamento. O sistema considera os
detalhes sobre o meio de pagamento para contas a receber provenientes do registro mestre
de cliente.

Ao lançar um pagamento, o sistema o reconcilia com as notas fiscais selecionadas e encerra
as transações. Se o pagamento tiver sido lançado como Pagamento por conta, as notas fiscais
e o pagamento permanecerão em aberto. Se foi feito um pagamento parcial, o sistema ajusta
o Saldo apropriadamente.
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Se for retirado dinheiro da caixa registradora ou cheques da carteira de cheques e levados ao
banco, pode-se utilizar a transação Depósito para lançar essa transferência.

Nesse gráfico, visualizamos o processo para pagamentos à vista. As contas a receber são
creditadas na conta do cliente e debitadas na conta do ativo em caixa. Quando o depósito é
feito, o depósito em dinheiro é creditado e a conta bancária é debitada.



2-14

Um depósito em cheques é similar.

A conta a receber creditada na conta do cliente e debitada na conta de cheques recebidos.
Quando o depósito é feito, a conta de cheques recebidos é creditada e a conta bancária é
debitada.
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O SAP Business One presta suporte a vários cenários de cancelamento de pagamentos,
depósitos e cheques.

Por exemplo:

Caso você insira um pagamento ou depósito incorreto,

Nas situações em que um pagamento é cancelado, ou

No caso de você precisar cancelar um pagamento ou depósito depois do cheque
relacionado a um pagamento já ter sido depositado.

Observe que a partir da versão 9.0, você pode cancelar um cheque depositado a partir de
um depósito com vários cheques.

Para mais detalhes referentes a como cancelar pagamentos, depósitos e cheques, consulte a
ajuda on-line.
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Em seguida, discutiremos a opção contas a pagar que completa o processo de compras.
Também abordaremos o assistente de pagamento.



2-17

O trabalho com contas a pagar é semelhante ao trabalho com contas a receber, exceto, claro,
que você paga em vez de receber.

Quando você cria uma conta a pagar:

Há um débito na conta de fornecedor

e um crédito na conta bancária.

Ao contrário de contas a receber, o processo manual de contas a pagar não envolve
compensação ou contas temporárias para cartões de crédito, cheques e transferências
bancárias. Em vez disso, o lançamento de crédito é feito diretamente na conta bancária.

Se você quiser utilizar uma conta de compensação ou conta temporária, uma conta provisória
pode ser inserida manualmente no campo Conta contábil na janela Meio de pagamento. Em
seguida, quando o pagamento for deduzido do banco, será necessário criar uma entrada
manual para debitar a conta provisória e creditar a conta bancária.

Além disso, o assistente de pagamento pode ser utilizado para gerar automaticamente
pagamentos contra uma conta de compensação se você definir uma na janela Contas
bancárias da empresa – Configurar.

Se você quiser definir o sistema para utilizar automaticamente contas de compensação, você
poderá utilizar a funcionalidade de processamento de extratos bancários (se disponível em
sua localização). Essa funcionalidade pode ser configurada para lançar de modo automático a
transferência entre as contas de compensação e bancária, respectivamente.
O mesmo vale para o add-on Cash and Bank, relevante para algumas localizações. Observe
que o Cash and Bank add-on não estará disponível se a função Processamento de extratos
bancário estiver ativada.
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O Assistente de pagamento permite a criação de contas a receber e a pagar em lotes para
transferências bancárias, cheques e boletos. Os pagamentos são criados de acordo com seus
critérios de seleção e formas de pagamento.

O assistente de pagamento cria:

Contas a receber por transferência bancária e

Contas a pagar por cheques e transferência bancária

As execuções do assistente de pagamento abrangem documentos e transações de entrada e
de saída que não foram completamente pagos, creditados ou reconciliados. As execuções
também abrangem pagamentos em contas não alocadas ou reconciliados com transações
específicas.

Se os pagamentos criados forem pagamentos com transferência bancária ou com débito
direto, o Assistente de pagamento criará os arquivos de pagamento no formato correto
específico ao país.

Há também uma opção para emissão de uma Execução de ordem de pagamento que cria um
arquivo bancário, não cria nenhum lançamento contábil manual e deixa as notas fiscais
pendentes. As notas fiscais serão encerradas após a confirmação bancária.

O recurso recebe suporte de dois relatórios:

Relatório de ordens de pagamento por parceiro de negócios, e

Relatório de ordens de pagamento por execução de pagamento
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No Assistente de pagamento, os pagamentos são criados de acordo com seus critérios de seleção e formas de
pagamento.

Esse gráfico mostra as etapas no Assistente de pagamento.

Inicialmente, cada execução do assistente de pagamento é identificada por um nome de execução de
pagamento e pela data da execução de pagamento.

Em seguida, você especifica vários critérios de seleção, como os seguintes:

Parâmetros gerais como a data da próxima execução de pagamento programada, tipo (contas a pagar ou a
receber), meio de pagamento (cheque ou transferência bancária) e série de documento, são utilizados para
criar os documentos de pagamento.

Os parceiros de negócios nos quais o sistema procura notas fiscais em atraso. Inclusive critérios de seleção
expandidos.

Critérios de seleção para os documentos a serem incluídos pelo sistema, como intervalo de datas.

E finalmente, as formas de pagamento a serem usadas na execução do pagamento.

Com base nesses critérios de seleção, o sistema cria um relatório de recomendação ou uma lista de
pagamentos propostos:

• Você pode aceitar ou rejeitar as recomendações.

• Utilizando o botão Adicionar fila manual, você pode criar um documento de pagamento ou uma linha de ordem
de pagamento entre uma conta bancária da empresa e um parceiro de negócios ou uma conta de destino sem
referenciar nenhum documento no SAP Business One.

• O botão Transações não incluídas cria uma lista de todos os itens pendentes que não poderiam ser incluídos
na execução de pagamentos.
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Na etapa Gravar opções, você pode:

• Gravar os critérios de seleção sem o relatório de recomendação. Essa opção não reserva as transações
pendentes selecionadas para essa execução de pagamento. Você ainda pode compensar as transações tanto
utilizando os documentos a receber ou a pagar, quanto utilizando uma nova execução de pagamento.

• A segunda opção deve ter as recomendações e prosseguir em uma data posterior. Isso reserva as transações
pendentes selecionadas somente para essa execução de pagamento, o que significa que transações pendentes
gravadas por essa opção não podem ser compensadas utilizando os documentos de contas a receber e contas a
pagar ou uma nova execução de pagamento.

• De modo a eliminar uma execução de pagamento recomendada, na primeira etapa do assistente de pagamento,
selecione uma execução de pagamento, clique com o botão direito do mouse e escolha Cancelar.

• Há também uma opção para emissão de uma Execução de ordem de pagamento que cria um arquivo bancário,
não cria nenhum lançamento contábil manual e deixa as notas fiscais pendentes. As notas fiscais serão
encerradas após a confirmação bancária.

• Ao obter a confirmação bancária você pode carregar a execução de pagamento gravada, executar os
pagamentos e fechar as notas fiscais.

• Utilizando a última opção você pode simplesmente executar os pagamentos.
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Quando você executa os pagamentos, o sistema cria automaticamente os documentos de
pagamento para suas recomendações aceitas.

Um pagamento normalmente consolida notas fiscais para um parceiro de negócios, a não ser
que você especifique de outra forma no cadastro de parceiros de negócios. Por exemplo, você
pode escolher "pagamento único" para criar um pagamento para cada nota fiscal para
determinado parceiro de negócio.

Se os pagamentos criados forem pagamentos com transferência bancária ou com débito
direto, o Assistente de pagamento criará os arquivos de pagamento no formato correto
específico ao país. Se você necessita criar ou adaptar formatos de arquivos, pode utilizar o
Electronic File Manager. Este add-on do SAP Business One é uma ferramenta gráfica que lhe
permite definir e modificar formatos de extratos bancários de entrada.

Se os pagamentos criados forem pagamentos por cheque, é possível imprimi-los diretamente
do sistema. Após a impressão do cheque, o sistema atribui o número do cheque. Após a
conclusão do processo, use a opção Confirmação do número de cheque no módulo Banco
para confirmar os números atribuídos.
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É muito importante definir formas de pagamento ao configurar a definição bancária no módulo
Administração. Esses dados são utilizados por padrão em cada execução de pagamento.

Com a forma de pagamento, você controla todo o processo de pagamento.

Na definição da forma de pagamento, define-se o seguinte:

Em primeiro lugar, o tipo de pagamento e o meio de pagamento: para contas a pagar:
cheque ou transferência bancária. Para contas a receber: apenas transferência bancária.

Em segundo, o banco da empresa e conta bancária que normalmente devem receber ou
efetuar o pagamento com essa forma de pagamento. Se a empresa trabalha com banco
adicional, defina uma forma de pagamento para cada banco ou agência.

Em terceiro, verificações de validação que o sistema deve executar antes de aplicar essa
forma de pagamento, bem como restrições do valor.

E por último, os lançamentos em relação a contas contábeis provisórias.

Observação: Você pode definir uma forma de pagamento como inativa desmarcando o
campo de seleção Ativa. Essa forma não será incluída na execução de pagamento.
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Todas as formas de pagamento a receber e a cobrar definidas no SAP Business One aparecem nos
registros mestre dos parceiros de negócios na ficha Execução de pagamento.

Você pode especificar quais formas de pagamento quer para utilizar com cada parceiro de negócios.
Para fazer isso, marque o campo de seleção Incluir correspondente à forma de pagamento preferida.

• Observe que você pode precisar rolar para a direita para visualizar a coluna Incluir.

Você pode definir uma forma de pagamento padrão que será atribuída automaticamente a
novos parceiros de negócios, na ficha PN em Configurações gerais.
No registro mestre, você também pode definir uma forma como padrão de pagamento para ser
utilizada em todos os documentos com esse parceiro de negócios.

Das formas de pagamento inclusas nos registros mestre dos parceiros de negócios, o sistema
automaticamente escolhe uma, baseado nas configurações na execução de pagamento. Para aplicar
uma forma de pagamento específica a uma determinada nota fiscal, você pode inseri-la na própria
nota fiscal.
Observação: Para utilizar o assistente de pagamento, certifique-se de que você também
configurou bancos e contas bancárias da empresa:

você pode definir os bancos com que sua empresa trabalha na área de configuração de
bancos no módulo Administração.

Você pode definir mais de uma agência ou conta como bancos da empresa no SAP
Business One. Isso é feito na janela Contas de bancos da empresa na área de
configuração de bancos no módulo Administração.
No cadastro de parceiro de negócios do fornecedor, na ficha Condições de pagamento, defina os
detalhes bancários do parceiro de negócios. Essa informação será utilizada para pagamentos
criados pelo assistente de pagamento.
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Estes são os principais pontos abordados:

Em contas a receber, pagamentos à vista, por cheque, e cartão de crédito costumam ser
lançados em:

Um documento de Depósito deve ser processado para transferir os fundos da conta de
compensação para a conta bancária da empresa e liquidar a conta de compensação.

Quando um cliente paga utilizando o meio de pagamento Transferência bancária, a transação
não envolve uma conta de compensação. O cliente transfere o pagamento diretamente para a
conta de sua empresa.

Em um documento de pagamento, um asterisco (*) próximo à data da nota fiscal indica que
ela está vencida. Isto é, a data de vencimento da nota fiscal é anterior ou igual à data atual.
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Em contas a pagar o processo não costuma envolver contas de compensação ou
temporárias. Em vez disso, o lançamento de crédito é feito diretamente na conta bancária.

Se você quer, para utiliza em contas a pagar, uma conta de compensação ou temporária, você
pode fazer isso de três maneiras. Você pode inserir manualmente uma conta provisória no
campo contas contábeis na janela Meio de pagamento. Você pode utilizar o assistente de
pagamento para gerar automaticamente pagamentos para uma conta de compensação;. ou,
se for disponível em sua localização, você pode utilizar a funcionalidade Processamento de
extrato bancário.

O Assistente de pagamento cria pagamentos em lotes para contas a receber por
transferência bancária e contas a receber por cheques e transferências bancárias.

No assistente de pagamento, há também uma opção para emissão de uma Execução de
ordem de pagamento que cria um arquivo bancário, não cria nenhum lançamento contábil
manual e deixa as notas fiscais pendentes.

Com a forma de pagamento, é possível controlar todo o processo de pagamento.

Nos registros mestre de cada parceiro de negócios, você especifica quais formas de
pagamento você querpara utilizar com o parceiro de negócios e uma forma de pagamento
padrão para ser utilizada em todos os documentos com esse parceiro de negócios.
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Você concluiu o tópico de processamento de pagamentos. Obrigado pela participação.


