Soluções SAP Ariba | SAP Ariba Network para Fornecedores

SAP® Ariba® Network
Benefícios
•• Visualização dos documentos
transacionados com a empresa
compradora em um único ambiente.
•• Extração de relatórios para facilitar o
gerenciamento interno da empresa.
•• Materiais didáticos sobre a utilização do
portal dentro da conta do fornecedor.
•• Possibilidade de novos negócios.
•• Otimização de tempo nas respostas
para a empresa compradora e redução
de erros.
•• Central de ajuda com perguntas
frequentes e passo a passo de realização
das operações dentro da ferramenta.
•• Acesso rápido ao suporte ao fornecedor.

TABELA DE VALORES DE FORNECEDOR – BRASIL
Junte-se a milhões de fornecedores que encontram novos compradores, aceleram
vendas e retêm clientes por meio do Ariba Network. A Ariba é a maior e mais ativa
comunidade de parceiros de comércio eletrônico entre empresas, e conecta você
a organizações de compra que são líderes globais em transações digitais em toda
gama de atividades empresariais. O Ariba Network facilita seu total engajamento e
colaboração com grandes clientes.
A utilização da ferramenta será gratuita caso o volume transacionado através do
Portal Ariba não atinja um valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) e 5
(cinco) documentos nos últimos 12 (doze) meses. Se o volume dos últimos 12
(doze) meses atingir os dois limites referidos acima, o gatilho do faturamento de
valores é disparado e o faturamento será retroativo a data de recebimento do 1º.
Documento, dentro do ano calendário. Dois componentes determinam o valor
total:
•• Valor de subscrição
•• Valor de transação
O valor de subscrição é aplicável sobre todos os pedidos (materiais e serviços),
independente de resposta ou acesso ao Ariba Network por parte da empresa fornecedora e de conclusão da transação no Ariba Network.
O valor de transação é aplicável sobre os pedidos de materiais (aceitos ou não
respondidos), e folha de registro de serviço aceita (SESR)..

VALOR DE SUBSCRIÇÃO
O valor de subscrição será faturado trimestralmente sempre com base no volume
transacionado (valor dos pedidos concluídos ou não) no Portal Ariba no período
anterior de acordo com as faixas abaixo. Se o volume de transações anuais
exceder R$ 10.000.000,00 (dez milhões), o valor máximo de subscrição será de
R$ 15.864,00 (quinze mil, oitocentos e sessenta e quatro reais) que será acrescido dos impostos vigentes.

VALORES DE SUBSCRIÇÃO DO ARIBA NETWORK BRASIL
Nível

Faturamento anual

Valor de subscrição

1

R$ 0 a R$ 100.000,00

Isento

2

R$ 100.000,01 a R$ 500.000,00

R$ 1.672,00 - R$ 8.361,00

3

R$ 500.000,01 a R$ 1.000.000,00

R$ 8.362,00 - R$ 12.005,00

4

R$ 1.000.000,01 a R$ 2.000.000,00

R$ 12.005,00 - R$ 14.235,00

5

R$ 2.000.000,01 a R$ 5.000.000,00

R$ 14.235,00 - R$ 15.006,00

6

R$ 5.000.000,01 a R$ 10.000.000,00

R$ 15.006,00 - R$ 15.864,00

7

Acima de R$ 10.000.000,00

R$ 15.864,00

Sobre as Soluções
SAP® Ariba®
As soluções SAP® Ariba® oferecem suporte
ao mercado para negócios modernos,
criando trocas sem atrito entre milhões de
compradores e fornecedores em todo o
processo de compra mediante pagamento.
Nossas soluções líderes de mercado
permitem às empresas simplificar a
colaboração com seus parceiros
comerciais, tomar as decisões de negócios
mais inteligentes e estender os processos
de negócios colaborativos com uma
plataforma de tecnologia aberta. Mais de 2
milhões de empresas usam as soluções
SAP Ariba para se conectar e colaborar em
torno de USD 1 trilhão em comércio
anualmente. Para saber mais sobre as
soluções SAP Ariba, bem como sobre a
transformação que estão impulsionando,
visite www.ariba.com.

VALORES DE TRANSAÇÃO
Os valores de transação de pedidos de materiais serão faturados mensalmente, calculados em 0,45% do valor de cada pedido de material, até o limite de
R$ 800,00 (oitocentos reais) que será acrescido dos impostos vigentes.
Os valores de transação da folha de registro de serviço serão faturados mensalmente e calculados em 0,45% do valor de cada folha de registro de serviço
aceita (SES-R), até o limite de R$ 20,00 (vinte reais) acrescida dos impostos
vigentes.

INTEGRAÇÃO DE FORNECEDORES
Integração de fornecedores é um processo que agiliza o recebimento de transações eletrônicas através da recepção e envio automático de documentos entre o
fornecedor e seu parceiro de negócio, via conexão direta entre a Ariba seus
respectivos ERP’s (sistemas). Todos os fornecedores que atingirem o valor
mínimo de subscrição da faixa 2 (da tabela acima – Valor de Subscrição), terão
acesso ao suporte técnico para assistência na configuração e integração, sem
custo adicional.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Caso sua empresa já utilize uma conta no Ariba Network, recomendamos que
você aceite as novas solicitações de relacionamento utilizando o mesmo usuário
e senha que você já possui. Caso sua empresa tenha mais de uma filial (vários
CNPJs) que futuramente venha receber solicitações de relacionamento, recomendamos também que você aceite essas solicitações com o mesmo usuário e
senha, mantendo uma única conta no Ariba. Desta forma você garante que sua
empresa será cobrada em um único valor de subscrição para todas as suas filiais
e para todos os relacionamentos comerciais que possuir com os seus clientes
compradores.

INFORMAÇÕES DE FATURAMENTO E COBRANÇA
•• Os valores são cobrados em moeda brasileira, o Real (R$), estão sujeitos a
todos os impostos incidentes e são aplicáveis apenas aos clientes localizados
no Brasil.
•• O faturamento utiliza como base os pedidos ativos no Portal Ariba Network no
mês de apuração, independente de resposta ou acesso ao Portal por parte da
empresa fornecedora.
•• Todas as faturas devem ser pagas dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados
da data de emissão, através de boleto bancário. Juros serão cobrados sobre os
valores em atraso, calculados à taxa de 1% ao mês, sujeitos à legislação
pertinente.
Essa tabela de valores está sujeita a modificações conforme os Termos de uso do
Ariba Network.
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