
User Guide
Portal de fornecedores



Olá!

Esse guia apresenta o passo a passo para que 
você, fornecedor da Echoenergia, possa se 
cadastrar em nosso portal e também lançar as 
notas fiscais.

Caso fique com alguma dúvida, é só entrar em 
contato com a nossa área de Suprimentos, que 
estaremos à disposição para te atender.

Para começar, clique no link:

https://ehqa.fa.us6.oraclecloud.com/fscmUI/faces/PrcPosRegisterSupplier?prcBuId=300000001272210

https://ehqa.fa.us6.oraclecloud.com/fscmUI/faces/PrcPosRegisterSupplier?prcBuId=300000001272210


1. COMO SE CADASTRAR NO PORTAL



DETALHES DA EMPRESA1

O Cadastro de Fornecedores possui 5 etapas.
Confira a seguir o passo a passo de cada uma para 
incluir os dados de sua empresa.

CONTATOS2

ENDEREÇOS3

CONTAS BANCÁRIAS4

VERIFICAR5



DETALHES DA EMPRESA1

• Clique no campo Detalhes da Empresa.

• No campo Motivo da Solicitação, selecione a 
opção desejada.

• No campo Tipo de Org. de Imposto, selecione a 
opção desejada.

• No campo Tipo de Fornecedor, selecione a 
opção desejada.

• No campo Site Corporativo, insira o site de sua 
empresa.

• No campo Anexo, insira os anexos necessários.

• Número D-U-N-S: Se Brasil, deixar em branco. Caso contrário, 
se houver, informar o D-U-N-S, se não tiver, deixar em branco.

• País do Imposto: Selecionar o país de sua empresa.

• ID do Contribuinte: Se Brasil, informar a raíz do CNPJ ou CPF 
completo sem pontuação. Caso contrário, informar o ID do 
Contribuinte ou Número D-U-N-S.

• No campo Observação ao Aprovador, insira os comentários 
desejados.

• Preencha as informações de contato do responsável.

• Clique em Próximo.



CONTATOS2

• Caso seja necessário adicionar mais contatos 
no registro, clique em Criar. 

• Clique em Próximo.



• Caso seja necessário adicionar mais contatos 
no registro, clique em Criar. 

• Clique em Próximo.
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ENDEREÇOS3

• Clique em Criar para adicionar o endereço.



• Nome do Endereço (CNPJ ou CPF Completo): Se Brasil, 
informar o CNPJ ou CPF completo do endereço sem 
pontuação. Para endereços de outros países, informar o 
nome da cidade ou bairro.

• País: Selecionar o país do endereço.
• Linha 1 do Endereço: Informar o nome da Rua ou 

Avenida.
• Linha 2 do Endereço: Informar o número.
• Complemento: Informar o complemento.
• Bairro: Informar o bairro.
• Código Postal: Informar o CEP.
• Cidade: Selecionar a cidade.
• Estado: Selecionar o estado.
• Objetivo do Endereço: Selecionar sempre os 3 itens: 

Ordens, Entrega e SDC ou Cotação.
• Telefone: Informar o telefone.
• Fax: Informar o fax.
• E-mail: Informar o E-mail.
• Inscrição Estadual: Se houver, preencher o número.
• Inscrição Municipal: Se houver, preencher o número.

• Clique em Selecionar e Adicionar para associar os 
contatos que serão representantes do 
endereço/CNPJ/CPF em questão

• Clique em OK.
• Clique em Próximo.

Obs.: Criar um endereço por CNPJ ou CPF completo, 
referente à mesma raiz de CNPJ.
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• Clique em Criar para cadastrar a conta.

CONTAS BANCÁRIAS4



• País: Preencher o país do Banco.
• Banco: Selecionar o Banco
• Agência: Selecionar Agência.
• Número da Conta: Preencher o número da conta 

sem o dígito.
• Nome da Conta: Preencher o número da conta com

dígito.
• Dígitos de Verificação: Preencher o dígito de 

verificação da conta.

• Clique em OK.
• Clique em Próximo.



• Revise todas as informações, passando por 
todos os itens anteriores.

• E ao finalizar a revisão, clique em 
Registrar.

VERIFICAR5



PRONTO! CADASTRO REALIZADO COM SUCESSO.

• Clique em OK e aguarde o e-mail de confirmação.



2. LANÇAMENTO DE NOTAS FISCAIS



Para lançar Notas Fiscais no Portal de Fornecedores, siga 
os seguintes passos:

Para começar, na página incial clique no Menu do Portal do Fornecedor. 



• Clique na Tarefa de Criar NFF



1
 No campo Identificação de OC, identifique a OC que necessita de 

NF.
 Os campos Local do Fornecedor e ID do Contribuinte do Cliente 

serão preenchidos automaticamente.
 No campo Conta do Banco de Remessa, adicionar o banco do 

fornecedor.

1

2

3

4

3
 No campo Número, informar o número ou nome de identificação.
 No campo Data, informar data de emissão da NF.
 No campo Tipo, escolher a opção NFF.

2
 Em CLIENTE, Os campos ID do Contribuinte do Cliente  e Nome 

serão preenchidos automaticamente.

4
 No campo Descrição, informar a descrição que deseja.
 No campo Anexos, anezar arquivo PDF da NF.



 Clique na seta dupla para adicionar uma linha de Itens e em 
seguida  em Calcular Imposto. 



 No campo Data da Criação, informar data de emissão da linha.
 Selecionar a linha.
 Clicar em Aplicar e depois em OK.



 No campo Quantidade, informar a quantidade de itens que deseja.
 Revisar as informações.
 Clicar no botão Enviar.



PRONTO! NOTA ENVIADA COM SUCESSO.

• O Sistema confirmará o envio. Basta clicar em OK para 
finalizar.
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