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1 Introdução  

1.1 Âmbito e objetivo 

O Serviço de Estado da Fatura (SEF) da Tungsten permite que os fornecedores tenham uma total 

visibilidade do processamento da sua fatura e estado de pagamento com a GSK. O serviço é 

completamente gratuito para fornecedores que estejam registados na rede. Isto significa que os 

fornecedores já não precisam de contactar o serviço de assistência da GSK, uma vez que a maioria 

das informações de estado atualizado de fatura se encontra agora disponível para os fornecedores 

através do Portal de serviço automático da Tungsten Network. 
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2 Visão geral do processo  
2.1 Passo-a-passo em imagens: 

 

 Inicie sessão em 

www.tungsten-

network.com  

 

 Introduza as suas 

credenciais de 

início de sessão: 

 

 Vá para o 

separador 

Faturação e 

clique em "Estado 

da fatura": 

 

http://www.tungsten-network.com/
http://www.tungsten-network.com/
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 Acompanhe as informações detalhadas e o progresso por 

fatura – use o ícone  ou pesquise por número de fatura, 

transação ou NE.  

 
  

Uma página de resumo e 

gráfico circular 

demonstram rapidamente 

quais as faturas que 

estão com a GSK e quais 

podem precisar da sua 

atenção (por ex.: 

suspensa/rejeitada).  

A lista de repartição 

fornece-lhe detalhes 

como Estado, Número de 

fatura, Comprador, 

Montante, Data de Envio, 

Data da última 

atualização. Pode 

visualizar mais 

informações sobre um 

nível de fatura clicando 

no ícone . 
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 O estado da sua fatura será exibido no painel “O fluxo de trabalho” do lado direito. Agora pode 

ver a fase exata em que se encontra a sua fatura.  

 

 As faturas aprovadas irão exibir informações importantes como  

Data de vencimento do pagamento  

 

 

 Os estados das faturas pagas irão apresentar a Data de pagamento e a Referência de 

pagamento: 
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Também pode verificar o Estado da fatura realizando relatórios personalizados. 

 Vá ao separador Comunicar para realizar, visualizar e guardar relatórios nas faturas 

enviadas.  

 

 Um menu pendente permite a seleção de faturas baseadas no seu estado atual. 

 Pode filtrar por data, intervalo de datas e cliente.  

 Também pode realizar uma pesquisa avançada por moeda, tipo de documento e número da 

fatura ou da NE clicando em  
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 Pode guardar ou exportar relatórios 

nos formatos Excel/CSV.  

 

 

 

 

 A imagem da fatura em PDF pode ser visualizada clicando em  ou na ligação do número da 

fatura. Para descarregar imagens, assinale as caixas em frente de cada fatura e prima o botão 

no fundo. Todos os PDF serão descarregados num ficheiro zipado. 

 

 

2.2 Passos detalhados do fluxo de trabalho da fatura: 
 

Enviada: A fatura está à espera de ser processada. 

Aceite: A Tungsten Network processou a sua fatura e esta passou a validação 

Entregue: A Tungsten Network entregou a sua fatura com sucesso à GSK  

Recebida: A GSK confirmou que a sua fatura foi recebida e irá mantê-lo atualizado 

Aprovada: A GSK aprovou a sua fatura para pagamento, a data de pagamento será exibida 

Paga: A GSK pagou a sua fatura, a data de pagamento e referência de pagamento serão 

exibidas 
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2.3 Estados de fatura negativos: 

 

 Suspensa: A Tungsten Network tentou processar a sua fatura, mas esta não conseguiu 
passar nos nossos testes de validação. Verifique os seus códigos de erro ou contacte a 
Assistência da Tungsten 
 

 Rejeitada: A GSK rejeitou a sua fatura. Verifique os diversos motivos  
fornecidos pela GSK no portal e envie novamente a sua fatura se necessário.  

 

 

 

 

 

 

  Aviso Importante:  
Se a sua fatura for rejeitada, o(s) motivo(s) adicional(ais) agora exibido(s) no portal deve(m) ajudá-

lo a compreender os próximos passos que deve tomar (se aplicável). Tenha em atenção: O serviço de 

assistência da GSK não irá aceitar chamadas recebidas ou e-mails a não ser que a sua fatura aceite 

esteja vencida. 

 

 

http://www.tungsten-network.com/support
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3 Pontos importantes, Perguntas Frequentes e 
ligações úteis:  

 
 A GSK já não irá aceitar chamadas recebidas nem e-mails para verificar o estado das faturas, a 

menos que estejam vencidas. Certifique-se de que você e os seus colegas estão registados no 
portal e acedem ao Serviço de Estado da Fatura online da GSK com a Tungsten.  
 
 

 Certifique-se de que envia as faturas com sucesso. É da sua responsabilidade garantir que as 
validações da fatura não falham e a mesma é entregue com sucesso. Pode fazê-lo facilmente 
verificando o portal.  
 

 
 

 Certifique-se de que controla as notificações de e-mail da Tungsten Network. Deve receber uma 
notificação de e-mail com sucesso ou notificação de e-mail de rejeição da Tungsten Network. (Se não 
estiver a receber notificações de e-mail, contacte a Assistência da Tungsten Network e certifique-se de 
que foi adicionado à lista de distribuição). 
 

 Precisa de fornecer o seu número de transação de 15 dígitos (AAA……….) quando enviar uma dúvida 
à Tungsten. As faturas enviadas através da Tungsten Network não serão extraviadas e podem ser 
acompanhadas. Não envie faturas em papel/cópias digitais à GSK uma vez que isto irá criar trabalho 
desnecessário e pode provocar atrasos.  

 
 Se a sua fatura falhar as validações da Tungsten, pode enviar novamente as faturas suspensas 

usando o mesmo número de fatura.  
 

 Se a GSK “rejeitar” a sua fatura, deve usar um número de fatura diferente ou anexado se for 
necessário o reenvio através da Tungsten Network.  
 

 
 

 As respostas às Perguntas Frequentes estão disponíveis aqui 
 

 Os tutoriais em vídeo sobre como obter as informações do estado de fatura mais recente 
podem ser encontrados aqui 
 

 Se se deparar com problemas não tratados neste guia de utilizador, contacte a equipa dedicada de 
Assistência ao Fornecedor da Tungsten para ajuda adicional. (Tenha em atenção que a maioria dos 
estados de fatura atualizados são exibidos no portal. Esta é a mesma informação a que o serviço de 
assistência da Tungsten tem acesso).  

 

www.tungsten-network.com/GSK 

http://www.tungsten-network.com/support
http://www.tungsten-network.com/iss-faq/
http://vimeopro.com/ob10/ob10-portal-tutorial-videos/video/40827653
http://www.tungsten-network.com/support
http://www.tungsten-network.com/GSK
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