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1 Introdução ao Portal Whirlpool
O Portal de e-Sourcing da Whirlpool tem como objetivo automatizar, unificar e integrar os processos de troca de
documentos eletrônicos entre a Whirlpool e os seus fornecedores.

Através desse módulo, a Whirlpool identifica os fornecedores, publica eventos para os fornecedores e seleciona as
empresas ganhadoras desses eventos. Por outro lado, essas mesmas empresas detalham os seus serviços e preços
que serão avaliados pela Whirlpool para futura definição.

Esse manual contém as funcionalidades do Portal Whirlpool. Algumas funcionalidades podem estar indisponíveis
dependendo do perfil de usuário que a Whirlpool ou Fornecedor estiver utilizando.
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2 Integrações do Portal Whirlpool
Abaixo segue o macro fluxo de integrações do Portal Whirlpool.

Figura 1 - Fluxo de Integração do Portal Whirlpool
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3 Cadastro/Auto Cadastro do Fornecedor
Nessa funcionalidade, o Fornecedor irá realizar um auto cadastro no portal da Whirlpool para se credenciar a um futuro
fornecedor.
1) O fornecedor deverá acessar o link https://www4.whirlpool.com.br/Whirlpool/content/logon.jsp.
2) O usuário deverá clicar no link “Cadastro Inicial”, localizado na parte inferior da tela:

Figura 2 - Tela de Acesso do portal com acesso ao Cadastro Inicial
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3) Na tela seguinte, o fornecedor deverá preencher as informações solicitadas pelo portal para esse auto cadastro:

Figura 3 - Tela de auto cadastro do Fornecedor
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Os campos solicitados pelo auto cadastro são os seguintes:
























Nome Representante Legal: deverá ser informado o responsável legal do fornecedor.
E-mail Representante Legal: deverá ser informado o e-mail do responsável legal do fornecedor.
País: deverá ser selecionado o país de localização do fornecedor.
Estado: deverá ser informado o estado de localização do fornecedor.
Tax Number: deverá ser informado o código/número de identificação fiscal fornecedor. Exemplos: no Brasil o
número é o CNPJ, enquanto que o código equivalente em Portugal é o NIF (Número de Identificação Fiscal).
Razão Social: deverá ser informada a razão social do fornecedor.
Nome resumido: deverá ser informado o nome resumido do fornecedor – se houver.
Descrição: deverá ser informado uma descrição do fornecedor. Nessa descrição pode-se informar (por exemplo)
as principais atividades da empresa.
Rua/Avenida: deverá ser informada a rua/avenida ou outro tipo de logradouro (exemplo: alameda, travessa, etc.)
onde está localizado o fornecedor.
Número: deverá ser informado o número do logradouro do fornecedor.
Complemento: deverá ser informado o complemento do logradouro do fornecedor (exemplo: conjunto 123,
prédio A, etc.) se houver.
Bairro: deverá ser informado o bairro de localização do fornecedor.
CEP: deverá ser informado o CEP do logradouro do fornecedor.
Cidade: deverá ser informada a cidade do fornecedor.
Telefone: deverá ser informado o telefone do fornecedor.
Fax: deverá ser informado o fax do fornecedor.
Web: deverá ser informado o website do fornecedor.
Tributação: deverá ser informado o tipo de tributação do fornecedor. Serão exibidas três opções:
o Lucro Real
o Lucro Presumido
o Simples
Certificações: o fornecedor poderá informar se possui algum tipo de certificação de qualidade. Serão exibidas
para seleção as opções “ISSO 9001” e “ISO 9001/2000”.
Unidade de Eletrodomésticos
o Vendedor: nesse campo deverá ser informado o nome do vendedor.
o E-mail: nesse campo deverá ser informado o e-mail do vendedor.
Unidade de Compressores
o Vendedor: nesse campo deverá ser informado o nome do vendedor.
o E-mail: nesse campo deverá ser informado o e-mail do vendedor.
Grupo de mercadorias: nesse campo, o fornecedor irá pesquisar e selecionar quais são os grupos de
mercadoria que o mesmo produz. O fornecedor poderá selecionar um grupo específico ou todos disponibilizados
pela Whirlpool.

Após digitar as informações, o fornecedor deverá clicar no botão “Efetuar cadastro”. Após efetuar o cadastro, o
fornecedor receberá um e-mail com os dados para acesso ao portal.
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Figura 4 - E-mail de confirmação do cadastro

Após acessar o portal, o usuário deverá alterar a sua senha – ver menu Alteração de Senha. Após alterar a senha, o
usuário (fornecedor) deverá aceitar o TERMO DE CONDUTA e POLÍTICA DE USO DO PORTAL, conforme tela abaixo:

Figura 5 - Termo de Conduta e Política de Uso do Portal
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4 Acesso ao portal
Após realizar o auto cadastro – ou já sendo um fornecedor autorizado – o Fornecedor poderá realizar o login no portal
através do seu login de acesso.

Figura 6 - Tela de login para acesso ao portal

Para acessar o portal, o fornecedor deverá preencher as seguintes informações:


CNPJ/Código: o fornecedor deverá preencher o CNPJ ou um Código que foi gerado para o seu acesso.



Usuário: o fornecedor deverá preencher o usuário para acesso.



Senha: o fornecedor deverá preencher a senha que foi criada para o acesso.

Caso seja o primeiro acesso do fornecedor, o mesmo deve utilizar os dados enviados por e-mail para o representante
legal da empresa.
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No passo seguinte, o portal solicita a troca da senha.

Figura 7 - Troca de senha do portal

Para trocá-la, basta digitar a nova senha duas vezes. Essa nova senha deve ser formada entre 8 e 10 caracteres.

Após trocar a senha, o próximo passo será aceitar a POLÍTICA DE USO DO PORTAL ISM (para novos fornecedores que
estão acessando o portal pela primeira vez). É obrigação do fornecedor ler atentamente todas as normas e clicar no
botão “Aceito”. Na sequência, o fornecedor será redirecionado para a página principal do portal.

Figura 8 - Política de utilização do portal
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Após aceitar a política de utilização do portal, o usuário será automaticamente direcionado para a tela inicial do portal.

Figura 9 - Tela inicial do portal

Nessa tela são exibidos os telefones de contato do Suporte NeoGrid – (47) 3043-7600 – para que os fornecedores
possam sanar eventuais dúvidas. Além disso, serão exibidos os eventos em aberto que o fornecedor está participando
além de mensagens na parte inferior da tela.
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5 Qualidade
Nesse menu, o usuário terá acesso para a visualização de RNC’s e RAF’s.

5.1 RNC
Nesse menu, o usuário poderá visualizar os RNC’s do sistema.
1) Acessar o menu Qualidade >> RNC;

Figura 10 - Tela de RNC

2) O usuário deve preencher os campos para selecionar os RNC’s. Serão exibidos os seguintes campos:


Status: nesse campo, o usuário poderá selecionar o status dos RNC’s. Serão exibidas as seguintes opções:
o

Rejeitado

o

Aberto

o

Respondido

o

Todos



Material: nesse campo, o usuário poderá informar o material para pesquisar os RNC’s.



Tipo: nesse campo, o usuário poderá selecionar o tipo dos RNC’s. Serão exibidas as seguintes opções:
o

Lote

o

PPM



Nota fiscal: nesse campo, o usuário irá informar o número da nota fiscal para pesquisa dos RNC’s.



Data emissão (de/até): nesse campo, o usuário poderá informar a data de emissão – inicial e final – do RNC.
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Após informar o (s) critério (s) para pesquisa, o usuário deverá clicar no botão “Pesquisar”.

Figura 11 - Pesquisa de RNC

5.2 RAF
O RAF é um relatório que está temporariamente suspenso de visualização, conforme mensagem abaixo.

Figura 12 - RAF
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6 Colaboração
Nesse menu, o usuário terá acesso para a confirmação de compra, visualização das notas fiscais (ASN) e do
recebimento das exceções de entrega.

6.1 Confirmação
Nesse menu, o usuário poderá listar os documentos de compra e confirmar a sua entrega. O documento de confirmação
é enviado pelo Fornecedor (do Portal para o ERP) e indica que os materiais serão entregues de acordo com a data
previamente acordada com a Whirlpool.
1) Acessar o menu Colaboração >> Confirmação.

Figura 13 - Tela de Confirmação

2) O usuário deve preencher os campos para selecionar os documentos de compra. Serão exibidos os seguintes
campos:


Código material: nesse campo, o usuário poderá informar o código do material (produto) para pesquisar os
documentos de compra para confirmação.



Descrição material: nesse campo, o usuário poderá informar a descrição do material para pesquisar os
documentos de compra para confirmação.



Doc. compra: nesse campo, o usuário poderá informar o número do documento de compra para confirmação.



Unidade: nesse campo, o usuário poderá selecionar a unidade da Whirlpool. Serão listadas todas as unidades
do grupo.



Data entrega (de/até): nesse campo, o usuário poderá informar a data de entrega – inicial e final – do
documento de compra para confirmação.



Visualizar apenas divisões não confirmadas: o usuário poderá selecionar esse parâmetro para visualizar os
documentos de compra de divisões não confirmadas para confirmação.



Somente itens KANBAN: o usuário poderá selecionar esse parâmetro para visualizar somente os itens
KANBAN.
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Figura 14 - Tela de Confirmação de Documentos de Compra
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Após preencher os critérios de pesquisa, o portal irá exibir os documentos de compra para confirmação.
3) Caso o usuário queira visualizar o conteúdo de um documento, basta clicar em cima do link onde está o
Documento de Compra.

Figura 15 - Detalhe do Documento

Para confirmar a operação e enviar o documento para o ERP, basta selecionar o documento e clicar no botão
“Confirmar”.
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6.2 ASN
Nesse menu, o usuário poderá visualizar os ASN’s (Advanced Shipping Notice) enviados pelos fornecedores. Os ASN’s
são documentos que certificam que as faturas serão enviadas com os produtos. Eles têm como objetivo facilitar o
trabalho da área de Recebimento reduzindo a quantidade de informações inseridas no ERP. Para isso é comparado
eletronicamente as informações contidas nas ASN’s com as faturas físicas.
As ASN’s são trafegadas através do portal para o ERP ou podem ser enviadas via WebEDI – ver Upload de
Documentos.

6.2.1 Criar Novo
Nessa funcionalidade, o usuário pode enviar o ASN para o portal. O processo para realiza-lo é feito em 3 (três) etapas.

1) Acessar o menu Colaboração >> ASN >> Criar novo.
O portal irá abrir uma tela para pesquisa das ASN’s. O usuário deverá preencher os critérios de pesquisa para selecionar
a ASN. Serão exibidos os seguintes campos:


Código material: nesse campo, o usuário poderá informar o código do material (produto) para pesquisar os
ASN’S.



Descrição material: nesse campo, o usuário poderá informar a descrição do material para pesquisar os ASN’S.



Doc. compra: nesse campo, o usuário poderá informar o número do documento de compra para ASN.



Unidade: nesse campo, o usuário poderá selecionar a unidade da Whirlpool. Serão listadas todas as unidades
do grupo.

Figura 16 - Pesquisa de ASN

Após pesquisar, o portal irá exibir os ASN’s.
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Figura 17 - Pesquisa de ASN

O usuário deverá selecionar um ASN e clicar no botão “Avançar”.
2) Nesse passo, os fornecedores devem preencher a quantidade, preço de entrega do material, data do documento,
data de entrega, número da fatura, valor total do produto, quantidade total e número de volumes.

Figura 18 - Campos preenchidos da ASN
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3) Será exibido o ASN preenchido. O usuário deve clicar no botão “Enviar”.

Figura 19 - Envio do ASN

6.2.2 Consultar enviados
Nesse menu, o usuário pode consultar os ASN’s enviados para o ERP da Whirlpool.
1) Acessar o menu Colaboração >> ASN >> Consultar enviados.

Figura 20 - Consulta de ASN's enviados

2) O usuário deve preencher os campos para selecionar os ASN’s enviados. Serão exibidos os seguintes campos:


Nota fiscal: nesse campo, o usuário poderá preencher o número da Nota Fiscal (inicial e final) para pesquisar as
ASN’s.



Data documento: nesse campo, o usuário poderá preencher a data inicial e final do documento para pesquisar
as ASN’s.



Data entrega: nesse campo, o usuário poderá preencher a data inicial e final da entrega para pesquisar as
ASN’s.



Unidade: nesse campo, o usuário poderá selecionar a unidade da Whirlpool.
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Após preencher os campos, o usuário deverá clicar no botão “Pesquisar”.

Figura 21 - Pesquisa de ASN enviado

O portal irá exibir os ASN’s que foram enviados para a Whirlpool.
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6.3 Exceção de entrega
Nessa funcionalidade, a Whirpool ou o Fornecedor podem criar exceções de entrega para determinado documento de
compra.

6.3.1 Criar Novo
Nessa funcionalidade, o usuário pode criar uma nova exceção de entrega. O processo para realiza-lo é feito em 3 (três)
etapas
1) Acessar o menu Colaboração >> Exceção de Entrega >> Criar novo.
O portal irá abrir uma tela para pesquisa das Exceções de entrega. O usuário deverá preencher os critérios de pesquisa
para selecionar a ASN.

Figura 22 - Tela de Exceção de Entrega

Serão exibidos os seguintes campos:


Código material: nesse campo, o usuário poderá informar o código do material (produto) para pesquisar os
ASN’S.



Descrição material: nesse campo, o usuário poderá informar a descrição do material para pesquisar os ASN’S.



Doc. compra: nesse campo, o usuário poderá informar o número do documento de compra para ASN.



Unidade: nesse campo, o usuário poderá selecionar a unidade da Whirlpool. Serão listadas todas as unidades
do grupo.



Data entrega: nesse campo, o usuário deverá informar a data de entrega para as exceções de entrega. O
usuário poderá informar uma data de entrega inicial e uma final.
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2) Após realizar a pesquisa, o usuário deverá selecionar o documento e criar a exceção de entrega.

Figura 23 - Pesquisa de Exceção de Entrega

3) Após selecionar o documento, o usuário deverá preencher as informações de Exceção de entrega. Por padrão, o
usuário deverá preencher os seguintes campos:





Qtde. Exceção: deverá ser informada a quantidade de exceção.
Motivo: deverá ser selecionado o motivo da exceção de entrega. Serão exibidas as seguintes opções:
o Variação a Menor inerente ao Processo
o Atraso de Entrega
o Embalagem
o Engenharia
o SBM/Comercial
o Sistema/Portal
o Transporte
Detalhes: de acordo com o motivo selecionado, o portal irá exibir as seguintes opções para serem
selecionadas como detalhe:
o Variação a Menor inerente ao Processo
 Quantidade a Menor Variação
 Não terá expediente de trabalho
o Atraso de Entrega
 Falta de MP
 Quebra de equipamento/molde
 Falta de envio MP/Industriaz.
 Limite capacidade produtiva
o Embalagem
 Falta de embalagem
 Embalagem inadequada/quebrada
o Engenharia
 Falta documentação/aprovação
o SBM/Comercial
 Falta documentação
 Negociação de preço
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o



Sistema/Portal
 Não visualização pedido web
 Web fora do ar
 Programa de remessa bloqueado
 Falta publicação Nota Fiscal
o Transporte
 Falta espaço no caminhão
 Transporte não coletou
Observação: nesse campo, o usuário deverá informar a observação da exceção de entrega.

Após informar os campos acima, o usuário deverá clicar no botão “Avançar”.

Figura 24 - Passo 3 da criação da Exceção de Entrega

4) O portal irá exibir as informações da criação da exceção de entrega. O usuário deverá clicar no botão “Enviar”. A
exceção de entrega estará enviada.
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6.3.2 Consultar Enviados e Recebidos
OBS: Esta funcionalidade está no ar, porém não está sendo utilizada!
Nessa funcionalidade, o usuário pode consultar as exceções de entrega enviadas e recebidas. O processo para realiza-lo
é feito em 3 (três) etapas
1) Acessar o menu Colaboração >> Exceção de Entrega >> Consultar Enviados e Recebidos.
O portal irá abrir uma tela para pesquisa das ASN’s. O usuário deverá preencher os critérios de pesquisa para selecionar
a ASN.

Figura 25 - Lista de Exceções de Entrega

Serão exibidos os seguintes campos:


Código material: nesse campo, o usuário poderá informar o código do material (produto) para pesquisar os
ASN’S.



Descrição material: nesse campo, o usuário poderá informar a descrição do material para pesquisar os ASN’S.



Doc. compra: nesse campo, o usuário poderá informar o número do documento de compra para ASN.



Unidade: nesse campo, o usuário poderá selecionar a unidade da Whirlpool. Serão listadas todas as unidades
do grupo.



Status: nesse campo, o usuário deverá selecionar o status da exceção de entrega. Serão exibidas as seguintes
opções:



o

Todos

o

Pendente

o

Aprovada

o

Reprovada

o

Cancelada

Origem: nesse campo, o usuário poderá selecionar a origem da exceção de entrega. Serão exibidas as
seguintes opções:
o

Todos
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o

Fornecedor

o

Whirlpool

Motivo: nesse campo, o usuário poderá selecionar o motivo da exceção de entrega. Serão exibidas as seguintes
opções:



o

Variação a Menor

o

Atraso de Entrega

o

Embalagem

o

Engenharia

o

SBM/Comercial

o

Sistema/Portal

o

Transporte

Detalhes: nesse campo, o usuário poderá selecionar o detalhe de acordo com o motivo informado no campo
anterior. Serão exibidas as seguintes opções:
o

o

o

o

Variação a Menor


Quantidade a Menor Variação PR



Não terá expediente de trabalho

Atraso de Entrega


Falta de MP



Queda de Equipamento/Molde



Falta de Envio MP/Industriaz.



Limite Capacidade Produtiva

Embalagem


Falta de Embalagem



Embalagem Inadequada/Quebrada

Engenharia


o

o

o

Falta Documentação/Aprovação

SBM/Comercial


Falta Documentação



Negociação de Preço

Sistema/Portal


Não visualização pedido Web



Web fora do ar



Programa de remessa bloqueado



Falta publicação Nota Fiscal

Transporte


Falta espaço no caminhão



Transporte não coletou
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Data entrega: nesse campo, o usuário deverá informar a data de entrega para as exceções de entrega. O
usuário poderá informar uma data de entrega inicial e uma final.

2) Após realizar a pesquisa, o usuário deverá selecionar o documento e criar a exceção de entrega.
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7 Demanda
Nesse menu, serão exibidos os documentos de compra (pedidos) que são enviados do ERP da Whirlpool para o portal.

7.1 Documento de Compra
Nesse menu, serão listados os documentos de compra da Whirlpool. Esses documentos são os documentos gerados no
ERP da Whirlpool.
1) Acessar o menu Demanda >> Doc. de Compra.

Figura 26 - Tela de Documento de Compra

2) O usuário deve preencher os campos para selecionar os documentos de compra. Serão exibidos os seguintes
campos:


Código material: nesse campo, o usuário poderá informar o código do material (produto) para pesquisar os
documentos de compra.



Descrição material: nesse campo, o usuário poderá informar a descrição do material para pesquisar os
documentos de compra.



Doc. compra: nesse campo, o usuário poderá informar o número do documento de compra.



Unidade: nesse campo, o usuário poderá selecionar a unidade da Whirlpool. Serão listadas todas as unidades
do grupo.



Data entrega (de/até): nesse campo, o usuário poderá informar a data de entrega – inicial e final – do
documento de compra.



Visualizar apenas divisões não confirmadas: o usuário poderá selecionar esse parâmetro para visualizar os
documentos de compra de divisões não confirmadas.



Somente itens KANBAN: o usuário poderá selecionar esse parâmetro para visualizar somente os itens
KANBAN.

Após preencher os parâmetros para pesquisa, o usuário deverá clicar no botão “Pesquisar”.
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Figura 27 - Documentos de compra

Serão exibidos os documentos de compra de acordo com os critérios de pesquisa informados.

7.2 Hot List
OBS: Esta funcionalidade está no ar, porém não está sendo utilizada!
O “Hot List” são itens críticos que os Fornecedores da Whirlpool devem ter uma atenção especial. Geralmente a entrega
desses itens deve ser realizada em um curto espaço de tempo ou até o mesmo dia que o mesmo é solicitado.
1) Acessar o menu Demanda >> Hot List.

Figura 28 - Tela do Hot List
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2) O usuário deve preencher os campos para selecionar os documentos de compra. Serão exibidos os seguintes
campos:


Material: nesse campo, o usuário poderá o material para pesquisar os documentos de compra de Hot List.



Unidade: nesse campo, o usuário deverá selecionar a unidade para pesquisa. O usuário pode selecionar uma,
mais de uma ou todas as unidades.

Após preencher os parâmetros para pesquisa, o usuário deverá clicar no botão “Pesquisar”.

Figura 29 - Tela do Hot List

7.3 Forecast
Nesse menu, serão exibidas as previsões de compra geradas pela Whirlpool para os seus Fornecedores. Essas
previsões de compra são geradas semanalmente no ERP da Whirlpool e enviadas para o portal.
De posse dessas informações, os fornecedores poderão programar a produção dos produtos de uma forma que atenda
as necessidades da Whirlpool.
1) Acessar o menu Demanda >> Forecast.

Figura 30 - Tela de Forecast

2) O usuário deve preencher os campos para selecionar os documentos de compra. Serão exibidos os seguintes
campos:


Material: nesse campo, o usuário poderá o material para pesquisar o Forecast.



Mês/Ano (de/até): nesse campo, o usuário poderá informar o mês/ano inicial e final para pesquisar o Forecast.



Unidade: nesse campo, o usuário deverá selecionar a unidade para pesquisa. O usuário pode selecionar uma,
mais de uma ou todas as unidades.



Data atualização: nesse campo, o usuário irá informar a data de atualização do Forecast. Serão exibidas duas
opções:
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o

Atual

o

Anterior

Após preencher os parâmetros para pesquisa, o usuário deverá clicar no botão “Pesquisar”.

Figura 31 - Tela de Forecast

7.4 Coletas
Nesse item, serão exibidas as informações referentes a Coleta.
1) Acessar o menu Demanda >> Coletas.

Figura 32 - Tela de Coletas

2) O usuário deve preencher os campos para selecionar os documentos de compra. Serão exibidos os seguintes
campos:


Data início da coleta (inicial e final): nesse campo, deve ser preenchida a data inicial e final da coleta para
definir o prazo que devem aparecer os documentos.



Unidade: nesse campo, deve ser preenchida a unidade.



Material: nesse campo, o usuário poderá informar o código do material a ser consultado.
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Status: nesse campo, o usuário deve preencher o status da coleta. Serão exibidas as seguintes opções:
o

Todos

o

Agendado

o

Recebido
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8 Financeiro
Nesse menu, serão exibidos os títulos (pagamentos) a vencer ou já efetuados. Esses pagamentos são referentes aos
documentos de compra (pedidos) dos fornecedores.

8.1 Pagamentos a vencer
Nesse menu, o usuário poderá visualizar todos os pagamentos a vencer.
3) Acessar o menu Financeiro >> Pagamentos a Vencer.

Figura 33 - Tela de Pagamentos a vencer

4) O usuário deve preencher os campos para selecionar os pagamentos a vencer desejados. Serão exibidos os
seguintes campos:


Data vencimento (de/até): nesse campo, o usuário poderá preencher a data de vencimento inicial e final para
recuperar os pagamentos a vencer.



Empresa: nesse campo, o usuário poderá selecionar todas as empresas do grupo da Whirlpool ou uma empresa
em especifico.



Nota Fiscal: nesse campo, o usuário poderá informar o número da Nota Fiscal para pesquisa.
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5) Após preencher os campos, o usuário deve clicar no campo “Pesquisar”.

Figura 34 - Tela de Pagamentos a vencer

O portal irá exibir os pagamentos a vencer.

8.2 Pagamentos efetuados
Nesse menu, o usuário poderá visualizar todos os pagamentos já efetuados.
1) Acessar o menu Financeiro >> Pagamentos efetuados.

Figura 35 - Tela de Pagamentos efetuados
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2) O usuário deve preencher os campos para selecionar os pagamentos efetuados. Serão exibidos os seguintes
campos:


Data vencimento (de/até): nesse campo, o usuário poderá preencher a data de vencimento inicial e final para
recuperar os pagamentos efetuados.



Empresa: nesse campo, o usuário poderá selecionar todas as empresas do grupo da Whirlpool ou uma empresa
em especifico.



Nota Fiscal: nesse campo, o usuário poderá informar o número da Nota Fiscal para pesquisa.

3) Após preencher os campos, o usuário deve clicar no campo “Pesquisar”.

Figura 36 - Tela de Pagamentos efetuados

O portal irá exibir os pagamentos já efetuados.
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9 WebEDI
Nesse menu, a Whirlpool terá acesso para realizar upload e/ou download de documentos EDI. A Whirlpool terá acesso
para enviar documentos ou receber (fazer download) dos documentos.

9.1 Upload de Documentos
Nessa funcionalidade, a Whirlpool poderá realizar o upload de documentos para que os mesmos sejam enviados via EDI
para os Fornecedores. Um exemplo de documento que pode ser feito o upload é o ASN.
1) Clicar no menu WebEDI >> Upload

Figura 37 - Upload de documentos via WebEDI

2) O usuário deverá clicar no tipo de documento – ASN ou Confirmação, selecionar o arquivo e clicar no botão
“Enviar”.

9.2 Download de Documentos
Nessa funcionalidade, será possível realizar o download de documentos que foram enviados via EDI.

1) Clicar no menu WebEDI >> Download

Figura 38 - Download de Documentos

2) O portal irá solicitar as seguintes informações:


Data inicial: nesse campo, deverá ser informada a data inicial do documento para pesquisa.



Data final: nesse campo, deverá ser informada a data final do documento para pesquisa.



Assunto: nesse campo, poderá ser informado o assunto do documento.
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Tipo documento: nesse campo, o usuário deverá informar o tipo de documento que se deseja pesquisar. Serão
disponibilizadas as seguintes opções:
o

RNC

o

Pagamentos efetuados

o

Forecast

o

Hot list

o

Documento de compra

o

RAF

Após informar os campos, deve-se clicar no botão “Pesquisar” e realizar a pesquisa.
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10 Eventos/Orçamentos
Essa funcionalidade permite a visualização e aceite dos eventos que são criados pela Whirlpool e enviados para os
Fornecedores.
1) Clicar no menu “Eventos/Orçamentos”.

Figura 39 - Tela de Eventos/Orçamentos

Ao clicar no menu de Eventos/Orçamentos, o usuário poderá visualizar todos os eventos que o mesmo está participando
ou que já participou.
Para pesquisar os eventos/orçamentos, o portal irá solicitar as seguintes informações:








Código: deverá ser informado o código do evento/orçamento em questão.
Título: deverá ser informado o título do evento/orçamento.
Tipo: deverá ser selecionado o tipo do evento/orçamento para pesquisar. Serão exibidas as seguintes opções:
o RFI
o RFP
o Leilão
Fase: deverá ser selecionada a fase em que se encontra o evento. Serão exibidas as seguintes opções:
o Publicado
o Em visualização
o Em andamento
o Prazo encerrado
o Finalizado
Status: deverá ser selecionado o status do evento. Serão exibidas as seguintes opções:
o Convite em aberto
o Convite aceito
o Convite declinado
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o Resposta enviada
o Resposta não enviada
Status formalização: deverá ser selecionado o status de formalização do evento. Serão exibidas as seguintes
opções:
o Formalização em aberto
o Formalização aceita
Data início para resposta: deverá ser informada a data início e fim para resposta do evento

Para responder um evento, basta clicar sobre o título do evento ou no ícone em destaque. Após clicar no evento serão
exibidas maiores informações do evento.

Figura 40 - Visualização de eventos

Nesse passo, o usuário pode clicar no botão “Nova Mensagem” caso seja necessário trocar informações com o
negociador responsável pelo evento.
Além disso, o usuário pode aceitar o convite – clicando no botão “Convite” – “ ou declinar – clicando no botão “Declinar”.
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10.1 Nova Mensagem
Após clicar no botão “Nova Mensagem”, o portal irá solicitar o assunto e a mensagem a ser enviada.

Figura 41 - Nova Mensagem no Evento

10.2 Declinar Evento
Após clicar no botão “Declinar”, o portal irá solicitar o assunto e a mensagem a ser enviada.

Figura 42 - Declinar Evento
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10.3 Aceitar Evento
Após clicar no botão “Aceitar”, o portal irá solicitar o assunto e a mensagem a ser enviada.

Figura 43 - Aceitar Evento

Após aceitar o evento, deve-se clicar no botão “Responder Evento/Orçamento”. Após clicar, o usuário deverá clicar no
botão “Ir para a tela de Aceite de Condições Gerais de Fornecimento”.

Figura 44 - Continuação do aceite
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Na sequência, deve-se informar a senha de acesso e clicar no botão “Aceito o Termo aqui enunciado”.

Figura 45 - Continuação do aceite

Na sequência deve ser informada novamente a senha para o aceite das condições especificas do evento/orçamento.

Figura 46 - Continuação do aceite
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Na sequência, o usuário deverá informar os detalhes dos produtos referentes ao evento em questão.

Figura 47 - Continuação do aceite

Na sequência, deverá ser informado o prazo de pagamento.
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Figura 48 - Continuação do aceite

Nessa tela, podem ser inseridos documentos e colocar uma observação indicando o objetivo daquele documento. Ao
clicar no botão “Anexar Documento Técnico”, o usuário poderá adicionar documentos no processo de aceite. Os passos
são os seguintes:
1) Clicar no botão “Anexar Documento Técnico”
2) Clicar no link “clique aqui”.

Figura 49 - Continuação do aceite
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3) Clicar no botão “Procurar”.

Figura 50 - Continuação do aceite

4) Selecionar o arquivo desejado.

Figura 51 - Continuação do aceite

5) Após selecionar o arquivo, clicar em “Fazer Upload”.

Figura 52 - Continuação do aceite
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Após selecionar o (s) arquivo (s), o usuário deverá fazer uma verificação das informações inseridas. Caso o usuário
queira realizar alguma modificação é só clicar no botão “Alterar”.

Figura 53 - Verificação das informações finais

Na sequência, o usuário deve clicar no botão “Salvar e Enviar Resposta”. Após confirmar, o portal irá exibir a
confirmação do envio das informações.

Figura 54 - Confirmação do envio das informações do evento
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10.4 Aceite de Formalização
Nessa funcionalidade, o fornecedor ganhador do evento poderá fazer o download o pedido de compra e dar o aceite de
Formalização.

O fornecedor irá receber um e-mail enviado pelo sistema informando que ele é o ganhador dessa cotação:

Figura 55 - E-mail enviado ao fornecedor ganhador do evento

1) Ao acessar o portal, o Fornecedor irá visualizar na página inicial um link correspondente ao evento que o mesmo
ganhou. O fornecedor deve clicar nesse link.

Figura 56 - Página inicial do portal contendo o link do fornecedor ganhador do evento
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2) O usuário deve clicar no link referente ao título do evento.

Figura 57 - Visualização do evento para aceite do Fornecedor

3) Na sequência, o fornecedor deve clicar no botão “Ver solicitação de formalização”.

Figura 58 - Solicitação da formalização
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4) Na sequência, o fornecedor deve clicar no botão “Ver formalização”.

Figura 59 – Formalização

5) O fornecedor irá visualizar a formalização e todos os detalhes como as observações e os documentos. Na
sequência, o fornecedor deve clicar no botão “Aceitar”.

Figura 60 - Aceite

6) Após a ação do fornecedor, o portal irá questionar se o fornecedor observar qualquer divergência o mesmo deve
entrar em contato com o negociador da Whirlpool. Caso a operação seja confirmada, a mesma não poderá ser
desfeita.

Figura 61 - Mensagem de confirmação final do aceite de formalização
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7) Após a confirmação da mensagem, o portal exibe que a operação foi confirmação.

Figura 62 - Confirmação da operação de aceite da formalização
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11 Mensagens
Nessa funcionalidade, será permitido ao fornecedor visualizar as mensagens dos processos que foram ou que estão
sendo realizados entre a Whirlpool e o próprio fornecedor. O fornecedor poderá pesquisar tanto as mensagens que foram
enviadas pela Whirlpool quanto as mensagens que foram enviadas pelo próprio fornecedor.
1) Acessar o menu “Mensagens”.

Figura 63 - Tela de pesquisa das Mensagens
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2) O portal irá solicitar as seguintes informações para pesquisa:









Assunto: o fornecedor poderá informar o assunto da mensagem.
Título evento/orçamento: o fornecedor poderá informar o título do evento/orçamento.
Código evento/orçamento: o fornecedor poderá informar o código do evento/orçamento.
Remetente: o fornecedor poderá informar o remetente da mensagem.
Status: o fornecedor poderá selecionar o status da mensagem. Serão disponibilizadas as seguintes opções:
o Todas
o Lido
o Não lido
Data inicial: deverá ser informada a data inicial das mensagens.
Data final: deverá ser informada a data final das mensagens.

Figura 64 - Tela de mensagens

3) O usuário poderá visualizar qualquer mensagem ao clicar em cima da mesma, conforme exemplo abaixo:
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Figura 65 - Mensagem do portal

O fornecedor poderá responder alguma mensagem para a Whirlpool a qualquer momento.
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12 My Whirlpool
No menu “My Whirlpool”, estão os itens de menu de administração e configurações gerais do portal.

12.1 Avisos por e-mail
Nessa funcionalidade, será possível configurar avisos para determinados e-mails quando determinado tipo de documento
for enviado pelo portal.
1) Clicar no menu My Whirlpool >> Avisos por e-mail.

Figura 66 - Tela de Avisos por e-mail

2) Clicar no botão “Novo”.

Figura 67 - Inclusão de Aviso por e-mail
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3) Após informar qual e-mail deve ser alertado e os tipos de documento, o usuário deve clicar no botão “Salvar”.

Figura 68 - E-mail cadastrado com sucesso

O portal irá exibir uma mensagem de que o e-mail foi cadastrado com sucesso.

12.2 Preferências
No menu “Preferências”, o usuário poderá alterar algumas opções padrão de visualização das informações no portal.

Figura 69 - Preferências do portal Whirlpool

Serão disponibilizados os seguintes campos para o usuário:




Número de linhas nas listas: nesse campo, o usuário seleciona a quantidade de registros que serão retornados
nos casos em que for realizado uma pesquisa.
Descrição de materiais: padrão deverá ser Whirlpool.
Idioma de interface: o usuário irá selecionar qual o idioma para utilização do portal. Serão exibidas as seguintes
opções:
o Português
o Inglês
o Espanhol
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12.3 Cadastro Usuário
Nesse cadastro, o usuário pode realizar a alteração da pessoa de contato e e-mail para recebimento dos avisos por email sobre publicação, cancelamento de eventos, etc.

Figura 70 - Cadastro de Usuário do portal Whirlpool

Serão disponibilizados os seguintes campos para o usuário:



Nome: deverá ser informado o nome do usuário.
E-mail: deverá ser informado o e-mail de contato do usuário.
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12.4 Cadastro Empresa
Nesse cadastro, o usuário poderá atualizar as informações da empresa.

Figura 71 - Cadastro de Empresa
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Serão disponibilizados os seguintes campos para o usuário:


























Nome Representante Legal: deverá ser informado o responsável legal do fornecedor.
E-mail Representante Legal: deverá ser informado o e-mail do responsável legal do fornecedor.
CNPJ: será visualizado o CNPJ do fornecedor.
Inscrição municipal: será visualizado a inscrição municipal do fornecedor.
Inscrição estadual: será visualizada a inscrição estadual do fornecedor.
Razão Social: deverá ser informada a razão social do fornecedor.
Nome resumido: deverá ser informado o nome resumido do fornecedor – se houver.
Descrição: deverá ser informado uma descrição do fornecedor. Nessa descrição pode-se informar (por exemplo)
as principais atividades da empresa.
Rua/Avenida: deverá ser informada a rua/avenida ou outro tipo de logradouro (exemplo: alameda, travessa, etc.)
onde está localizado o fornecedor.
Número: deverá ser informado o número do logradouro do fornecedor.
Complemento: deverá ser informado o complemento do logradouro do fornecedor (exemplo: conjunto 123,
prédio A, etc.) se houver.
Bairro: deverá ser informado o bairro de localização do fornecedor.
CEP: deverá ser informado o CEP do logradouro do fornecedor.
Cidade: deverá ser informada a cidade do fornecedor.
Estado: deverá ser informado o estado de localização do fornecedor.
País: deverá ser selecionado o país de localização do fornecedor.
Telefone: deverá ser informado o telefone do fornecedor.
Fax: deverá ser informado o fax do fornecedor.
Web: deverá ser informado o website do fornecedor.
Tributação: deverá ser informado o tipo de tributação do fornecedor. Serão exibidas três opções:
o Lucro Real
o Lucro Presumido
o Simples
Certificações: o fornecedor poderá informar se possui algum tipo de certificação de qualidade. Serão exibidas
para seleção as opções “ISSO 9001” e “ISO 9001/2000”.
Unidade de Eletrodomésticos
o Vendedor: nesse campo deverá ser informado o nome do vendedor.
o E-mail: nesse campo deverá ser informado o e-mail do vendedor.
Unidade de Compressores
o Vendedor: nesse campo deverá ser informado o nome do vendedor.
o E-mail: nesse campo deverá ser informado o e-mail do vendedor.
Grupo de mercadorias: nesse campo, o fornecedor irá pesquisar e selecionar quais são os grupos de
mercadoria que o mesmo produz. O fornecedor poderá selecionar um grupo específico ou todos disponibilizados
pela Whirlpool.
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12.5Documentos
Nessa funcionalidade, o fornecedor poderá anexar documentos a tipos de documentos necessários que o fornecedor
deverá enviar para a Whirlpool.

Figura 72 – Tela de Inclusão de Documentos

O portal irá exibir o tipo de documento e quando o mesmo foi enviado pelo fornecedor. O portal também informa qual a
data de validade desse documento, ou seja, a partir de quando esse documento não será mais válido e deverá ser
enviado novamente pelo fornecedor.
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Para que o fornecedor possa anexar um documento, o usuário deverá clicar no botão “Anexar” do lado direito da tela:

Figura 73 - Inclusão de documento

Após selecionar o documento a ser enviado e informar a descrição do documento assim como a sua respectiva data de
validade, o usuário deve clicar no botão “Fazer upload” para envio do documento para o portal.

12.6 Documentos anexados pela Whirlpool
Nessa funcionalidade, o fornecedor poderá visualizar eventuais documentos enviados pela Whirlpool. Dentre esses
documentos, um documento oficial de normas que ela queira divulgar para os fornecedores.
1) Clicar no menu My Whirlpool >> Documentos anexados pela Whirlpool.

Figura 74 - Tela de Documentos anexados pela Whirlpool
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12.7 Alteração de Senha
Nessa funcionalidade, o fornecedor poderá alterar a senha de acesso.
1) Clicar no menu My Whirpool >> Alteração de senha.

Figura 75 - Tela de alteração de senha

2) O usuário deverá informar a senha atual e duas vezes a nova senha.

12.8 Cadastro Materiais
Nessa funcionalidade, o usuário poderá pesquisar os materiais cadastrados no sistema.
1) Clicar no menu My Whirlpool >> Cadastro materiais.

Figura 76 - Cadastro de materiais

2) O usuário deve clicar no botão “Pesquisar”. Após a pesquisa serão exibidos os materiais cadastrados.
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12.9 Endereços unidades
Nessa funcionalidade, o fornecedor poderá visualizar as unidades da Whirlpool e seus respectivos endereços. Essa
funcionalidade é apenas informativa.
1) Clicar no menu My Whirlpool >> Endereços unidades

Figura 77 - Visualização de Unidades e Endereços da Whirlpool
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12.10

Termos e Condições

Nessa funcionalidade – após se tornar um Fornecedor oficial da Whirlpool – o fornecedor poderá visualizar os termos e
condições para utilização do Portal da Whirlpool.
1) Clicar no menu My Whirlpool >> Termos e Condições.

Figura 78 - Termos e Condições do portal
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Sobre a NeoGrid
Presente em cinco continentes, a NeoGrid é uma
multinacional brasileira em constante crescimento e líder
desde 2008 no mercado nacional em prover soluções de
software para a gestão da cadeia de suprimentos - Supply
Chain Management (SCM).

A NeoGrid integra as redes de negócios de mais de 300
mil empresas de todo o mundo, reunindo em uma
plataforma

exclusiva

e

completa,

soluções

que

sincronizam a cadeia, usando tecnologias inovadoras
como cloud computing, big data, mobile e social business.
Foi premiada pelo FINEP como uma das empresas mais
inovadoras do país em 2012 e, novamente, em 2013.

