Szkolenie z systemu SAP
Source To Pay

STP351: Współpraca w zakresie
zamówienia w SNC

Szkolenie użytkownika zewnętrznego
Wersja: 4.0
Ostatnia aktualizacja: 20-Cze-2017 r.
3M Business Transformation & Information Technology
1
Progress set in motion >

Wprowadzenie do kursu
W tym kursie wyjaśniono, dlaczego współpraca w zakresie zamówienia (PO)
w ramach Współpracy sieci dostaw (Supply Network Collaboration, SNC) jest
korzystna dla dostawców 3M.
Po ukończeniu tego kursu będziesz umieć:
 omówić współpracę w zakresie PO i płynące z niej korzyści;

 zalogować się na stronie internetowej 3M Supplier Direct, aby uzyskać
dostęp do portalu SNC;
 przedstawić zatwierdzenie PO;
 omówić zarządzanie LOT–ami;
 wyjaśnić zarządzanie alertami.
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Współpraca sieci dostaw
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Cele modułu
Po ukończeniu tego modułu będziesz umieć:
 wyjaśnić, które procesy biznesowe są zintegrowane z Twoją pracą dla firmy
3M, wykorzystując SNC;

 zalogować się do SNC.
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Wprowadzenie do narzędzia Współpraca sieci dostaw (SNC)
Firma 3M wdrożyła system SAP w roli narzędzia Enterprise Resource Planning
(ERP) obsługującego całe procesy.
 Wykorzystanie oprogramowania SAP pozwala na osiągnięcie przez
dostawców wyższej jakości pracy. Łączy ono procesy biznesowe, osoby i
informacje w jedną globalną, sprawnie zintegrowaną platformę
standardowych procesów biznesowych.
 Częścią tej implementacji jest wykorzystanie przez dział dostaw 3M
systemu SAP SNC w roli narzędzia usprawniającego komunikację i
produktywność zarówno w firmie 3M, jak i u jej najważniejszych
dostawców.
 Dostęp do portalu SNC można uzyskać przez narzędzie 3M Supplier Direct.
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Wprowadzenie do narzędzia Współpraca sieci dostaw (SNC) (ciąg dalszy)

Oczekiwania 3M:
 poszerzenie wymiany danych z najważniejszymi dostawcami;
 zwiększenie odpowiedzialności najważniejszych dostawców oraz przyjęcie
proaktywnej postawy w roli partnerów biznesowych.
SNC to sieciowy składnik Zarządzania łańcuchem dostaw SAP (Supply Chain
Management SAP), który:

 wspiera współpracę między dostawcami i klientami. Firma 3M wykorzystuje
platformę SNC przede wszystkim w relacjach z dostawcami, którzy nie
używają transakcji operacyjnych lub nie wymieniają danych elektronicznie.
 poprawia wydajność procesów. SNC pomaga firmie 3M i jej dostawcom
oszczędzić pieniądze i czas.
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Przegląd SNC
SNC oferuje platformę internetową do współpracy w czasie
rzeczywistym z wewnętrznymi i zewnętrznymi partnerami
biznesowymi.
Uwaga: Wdrożony przez firmę 3M
mechanizm współpracy z
dostawcami przez narzędzie SNC
obejmuje:
 Zamówienia (Purchase Orders,
PO);
 zatwierdzenia umów
terminarzowych (Scheduling
Agreement, SA);
 awiza dostaw (Advance
Shipping Notification, ASN);
 fakturowanie;
 monitorowanie
prognozowanych zleceń
(Order Forecast Monitoring,
OFM);
 inwentarz zarządzany przez
dostawcę (Supplier Managed
Inventory, SMI);
 Kanban.
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Strategie SNC
Dostawcy współpracują z firmą 3M w zakresie następujących procesów:

Awizo dostawy

Współpraca w
zakresie
zapotrzebowania
Współpraca w
zakresie procesu
zatwierdzania
Współpraca w
zakresie zamówienia

Współpraca w
zakresie inwentarza

Współpraca w
zakresie
podwykonawstwa
Współpraca w
zakresie faktur

SNC
Kanban

Inwentarz sieci
dostaw

Współpraca w zakresie
inwentarza
zarządzanego przez
dostawcę
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Strategie SNC (ciąg dalszy)
SNC — współpraca
w zakresie
zamówienia

SNC — współpraca
w zakresie procesu
zatwierdzania

 Pozwala firmie 3M i dostawcom być na bieżąco w zakresie
realizacji PO oraz harmonogramów dostaw dla PO.
 Pozwala dostawcom szybko i odpowiednio reagować
na wymagania.
 Ułatwia precyzyjną, realizowaną w czasie rzeczywistym
współpracę między firmą 3M i jej dostawcami, przekazując
dostawcom informacje na temat:
 umów terminarzowych;
 harmonogramów dostaw;
 skumulowanych otrzymanych ilości;
 wszelkich wyjątków.
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Strategie SNC (ciąg dalszy)
SNC — współpraca
w zakresie
zapotrzebowania

Awizo dostawy
(ASN)

Wykorzystanie komponentu OFM w SNC umożliwia współpracę w
zakresie zapotrzebowania między firmą 3M a dostawcami z
wykorzystaniem danych planowania.
 Dane są porównywane w środowisku pojedynczego okna.
 Różnice między planem 3M i planem dostawcy są wyświetlane jako liczby
bezwzględne, wartości procentowe oraz kody kolorów.
 OFM dostarcza alerty wszystkim zainteresowanym stronom, aby mogły
szybko dostosować swoje zdolności planowania i realizacji w celu
złagodzenia skutków krytycznych sytuacji.

 Pozwala dostawcom na udostępnianie firmie 3M szczegółów
wysyłek za pośrednictwem narzędzia SNC przed wysyłką lub w
jej trakcie.
 Przekazuje firmie 3M informacje dotyczące wysyłki, dane
pojazdu, dane przewoźnika i dane kontaktowe w czasie
rzeczywistym.
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Strategie SNC (ciąg dalszy)
SNC — współpraca
w zakresie
inwentarza

 Umożliwia przyjmowanie różnych strategii zarządzania
inwentarzem, w celu poprawy płynności przepływu
inwentarza od dostawcy do obszaru produkcji.
Obejmuje to zapewnienie zewnętrznego dostawcy
usług logistycznych (
3rd-Party Logistics Provider, 3PL), który przechowuje
inwentarz dostawcy z możliwością wysyłania danych
ASN do firmy 3M dla dostawcy.
 Korzyści ze współpracy w zakresie inwentarza to:
 szybkie uzupełnianie zaopatrzenia;

 pomoc w planowaniu wielu dostaw w ramach
horyzontu planowania;
 większa widoczność zapotrzebowania.
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Strategie SNC (ciąg dalszy)
Współpraca w
zakresie
podwykonawstwa

 Pozwala 3M na zatwierdzanie PO dla podwykonawców
w systemie SAP i informowanie ich o tym przez SNC.
 Ten proces:
 pozwala firmie 3M i podwykonawcom być na bieżąco w
zakresie realizacji PO oraz harmonogramów dostaw;
 umożliwia podwykonawcom szybkie i precyzyjne spełnianie
wymagań.

Inwentarz sieci
dostaw

 Uzupełnia współpracę w zakresie podwykonawstwa.
 Wspiera klientów, podwykonawców i dostawców
pierwszego poziomu i wyższych (dostawców dostawcy) i
innych partnerów w monitorowaniu poziomu zapasów i
wymagań dotyczących produktów w wybranych
lokalizacjach w łańcuchu dostaw.
12

Strategie SNC (ciąg dalszy)
Współpraca w
zakresie faktur

Inwentarz
zarządzany przez
dostawcę

Kanban

Umożliwia dostawcy wystawienie faktur na materiały,
które dostawca dostarczył firmie 3M.

Proces, który pozwala na zarządzanie planowaniem i
wykonanie zapotrzebowania brutto przez dostawców
firmy. Klient (3M) nie musi dłużej realizować planowania
MRP.
Pozwala dostawcom firmy 3M na przeglądanie
zamówień i tworzenie awizów dostaw.
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Praca z narzędziem SNC
Wykorzystując SNC, dostawcy mogą:
 uzyskać dostęp do PO 3M, PO podwykonawstwa, umów terminarzowych,
harmonogramów dostaw i zatwierdzania danych;

 dostarczyć firmie 3M zatwierdzenia PO, zatwierdzenia harmonogramu
dostaw oraz dane ASN – w trybie online lub przy użyciu procesu
przesyłania pliku;
 uzyskać dostęp i możliwość pobierania danych firmy 3M dotyczących
planowania, zapotrzebowania i prognoz;
 przesyłać dane dotyczące planowanej produkcji;
 tworzyć i publikować faktury oraz wyświetlać statusy płatności dla faktur.
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Logowanie do SNC
Wejdź na globalną stronę docelową portalu 3M Supplier Direct (3M Supplier
Direct Global Landing), wpisując adres 3M.com/supplierdirect w przeglądarce
internetowej.
W sekcji Wybierz lokalizację 3M Supplier Direct (Select Your 3M Supplier
Direct Location) wybierz z listy swoją lokalizację.
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Logowanie do SNC (ciąg dalszy)
Na stronie głównej portalu 3M Supplier Direct wybranej lokalizacji kliknij
pozycję Zaloguj się (Please Sign In) (lub ikonkę postaci) w prawym górnym
rogu strony Supplier Direct.

16

Logowanie do SNC (ciąg dalszy)
W oknie Logowanie do sieci przedsiębiorstwa (Enterprise Network Login)
wprowadź swoją Nazwę użytkownika (Username) i Hasło (Password), a
następnie kliknij przycisk Zaloguj się (Login).
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Logowanie do SNC (ciąg dalszy)
W sekcji Szybkie łącza (Quick Links) po prawej stronie kliknij łącze 3M ERP,
aby uzyskać dostęp do narzędzia SNC.
Uwaga: Łącze 3M ERP można również znaleźć na stronie Transakcje od
pozyskania źródła zaopatrzenia do płatności (Source to Pay Transactions), na
karcie Dostawcy (Suppliers).
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Logowanie do SNC (ciąg dalszy)
W nowym oknie przeglądarki otworzy się portal ERP.
W zakładce Dostawca (Supplier) i zakładce Komunikacja z siecią dostawców
(Supplier Network Communication) pojawi się domyślna strona Monitor
alertów (Alert Monitor).
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Podsumowanie modułu
Główne zagadnienia omówione w tym module:
 Firma 3M zapewnia dostawcom narzędzie internetowe o nazwie SNC.
 Dostęp do narzędzia SNC można uzyskać za pomocą portalu 3M Supplier Direct.

 Dostawcy współpracują z 3M w zakresie następujących procesów:
 współpraca w zakresie zamówienia,
 współpraca w zakresie procesu zatwierdzania,

 współpraca w zakresie zapotrzebowania z wykorzystaniem komponentu OFM,
 awizo dostawy,
 współpraca w zakresie inwentarza,

 współpraca w zakresie podwykonawstwa,
 współpraca w zakresie faktur.
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Zatwierdzenia dostawcy w SNC
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Cele modułu
Po ukończeniu tego modułu będziesz umieć:
 opisać proces współpracy w zakresie zamówienia;
 wskazać role istotne w poszczególnych krokach współpracy w zakresie PO;
 wyświetlić szczegóły zamówienia;
 zatwierdzić zamówienie przy użyciu listy zadań PO, przeglądu PO,
szczegółów PO lub metody przesyłania plików;
 wskazać różnice między zamówieniami podwykonawstwa i zamówieniami
standardowymi;
 zmienić dane składnika;
 dodać dane LOT–u do zatwierdzenia;
 rozdzielić pozycje pojedyncze PO na dwa lub więcej zatwierdzeń;
 wymienić działania PO, które powodują generowanie alertu.
22

Współpraca w zakresie zamówienia z wykorzystaniem SNC
Przetwarzanie PO za pomocą narzędzia SNC jest tylko jednym z procesów
stosowanych przez 3M we współpracy z dostawcami. Inne procesy obejmują
zatwierdzenia umów terminarzowych (SA) i awiza dostaw (ASN).
Wykorzystując SNC, dostawca loguje się do systemu SNC, aby wyświetlić PO
3M i aby potwierdzić odbiór PO i przesłać zatwierdzenie PO do firmy 3M za
pomocą SNC.
SNC
3M / SAP ECC

Prognoza
Zamówienia
Zatwierdzeni
a SA
ASN

Dostawca
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Współpraca w zakresie zamówienia z wykorzystaniem SNC
(ciąg dalszy)

Przebieg procesu przetwarzania PO w systemie SNC obejmuje następujące
kroki. Dostawca:
1. Otrzymuje alert po otrzymaniu nowego PO z firmy 3M.

2. Wyświetla szczegóły nowego PO w systemie SNC.
3. Sprawdza poprawność szczegółów i zatwierdza PO w systemie SNC.

Uwaga: Jeżeli dostawca wybierze opcję, aby nie otrzymywać automatycznych alertów, wówczas może sprawdzać
obecność alertów dla nowych PO w oknie Monitor alertów (Alert Monitor).
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Współpraca w zakresie zamówienia — role i działania
Na schemacie przedstawiono role w przebiegu procesu:
Dostawca

3M

Tworzy lub zmienia
PO

SNC

Otrzymuje alert

Wyświetla PO

Otrzymuje
zatwierdzenie

SNC

Akceptuje linie PO
i publikuje
zatwierdzenie
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Otrzymywanie alertów
Dostawca otrzymuje alert po zatwierdzeniu
PO w systemie SNC.

1

Dostawca ustawia profil alertów na
generowanie alertów. Alerty są przesyłane
jako wiadomości e–mail i są wyświetlone w
oknie Monitor alertów (Alert Monitor).
Gdy dostawca otrzymuje alert, loguje się do
narzędzia SNC i przechodzi do okna Monitor
alertów (Alert Monitor).
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Wyświetlanie zamówienia
Dostawca wyświetla dane nowych PO w
tych oknach:
 Lista zadań zamówienia (Purchase Order
Worklist): aby wyświetlić wszystkie nowe
niezatwierdzone PO.

2

 Przegląd zamówienia (Purchase Order
Overview): wyszukiwanie PO według
statusu lub daty. Na przykład
wyszukiwanie wszystkich
niedostarczonych PO.
 Szczegóły zamówienia (Purchase Order
Details): aby wyświetlić szczegóły PO,
takie jak status pozycji oczekiwana data
dostawy, ceny i adres wysyłki.
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Publikowanie zatwierdzeń
Dostawca przesyła odpowiedź w postaci
zatwierdzenia przy użyciu następujących
okien:
 Lista zadań zamówienia (Purchase Order
Worklist):
aby zatwierdzić PO, jeżeli nie zostały
wprowadzone zmiany.
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 Szczegóły zamówienia (Purchase Order
Details):
aby zatwierdzić PO różniące się od
zamówienia. Na przykład zatwierdzić inną
datę dostawy.
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Szczegółowe instrukcje
Szczegółowe instrukcje, w jaki sposób wyświetlać szczegóły zamówienia
można znaleźć na stronie Supply Network Collaboration Training.
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Zatwierdzenie nowego zamówienia
W oknie Lista zadań zamówienia (Purchase Order Worklist) jest wyświetlona lista
zamówień według różnych kategorii (listy zadań) jak np.:
 PO do zatwierdzenia,
 PO do zmiany zatwierdzenia,
 PO anulowane lub zablokowane.
Za pomocą okna Lista zadań zamówienia (Purchase Order Worklist) można
wykonać następujące czynności:
 kliknąć wybrane Zamówienie (Purchase Order), aby wyświetlić szczegóły PO;

 zatwierdzić PO, które nie wymagają zmian takich jak rozdzielenie pozycji
pojedynczych lub dodanie danych LOT–u.
Szczegóły zamówienia (Purchase Order Details) są używane do bardziej złożonych
operacji, jak rozdzielanie zatwierdzeń lub dodanie danych LOT–u.
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Rozwiązywanie problemów z błędami w trakcie
publikowania zatwierdzenia PO
Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych danych należy sprawdzić ich
poprawność i kliknąć przycisk Sprawdź (Check).

Mogą zostać wyświetlone dwa rodzaje błędów:
 ostrzeżenia (identyfikowane za pomocą żółtego rombu);
 poważne błędy (czerwony kwadrat). Aby pomyślnie opublikować
zatwierdzenie, należy usunąć poważne błędy.
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Szczegółowe instrukcje
Szczegółowe instrukcje, w jaki sposób zatwierdzić zamówienie za pomocą
opcji Lista zadań zamówienia (Purchase Order Worklist) można znaleźć na
stronie Supply Network Collaboration Training.
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Zatwierdzenie szczegółów zamówienia
Zatwierdzenia, w tym zatwierdzenia proponowanych zmian, są wprowadzane
przez dostawcę w oknie Szczegóły zamówienia (Purchase Order Details).
Proponowane zmiany obejmują:
 dodanie danych LOT–u;
 rozdzielenie pozycji pojedynczych PO na dwie lub więcej dostaw;
 zmianę danych składnika;
 zaktualizowanie zatwierdzonej daty dostawy (CCD);
 zmianę ceny jednostkowej;

 akceptację częściowych ilości PO.
Uwaga: Szczegóły zamówienia można edytować tylko w trybie Zmiana (Change).
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Szczegółowe instrukcje
Szczegółowe instrukcje, w jaki sposób zatwierdzić nowe zamówienie ze
zmianami można znaleźć na stronie Supply Network Collaboration Training.
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Publikowanie zatwierdzeń: Metoda przesyłania pliku
Kiedy dostawca potrzebuje przetworzyć wiele zatwierdzeń, może użyć metody
przesyłania plików. Korzystając z tej metody, dostawca generuje plik w programie
Excel i aktualizuje dane zatwierdzeń.
W trakcie edytowania i pobierania pliku (plik programu Excel) dostawca może
zmienić następujące dane:

 dodać dane LOT–u;
 rozdzielić pozycje pojedyncze PO na dwie lub więcej dostaw;
 zmienić dane składnika;

 zaktualizować zatwierdzoną datę dostawy (CCD);
 zmienić cenę jednostkową;
 zaakceptować częściowe ilości PO.
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Użycie metody przesyłania pliku
Dostawca musi utworzyć pobranie i wczytać profil. To jest jednorazowe zadanie.
Następnie dostawca wykonuje następujące czynności:
1. Generuje plik do pobrania za pomocą Centrum pobierania (Download Center)
(Użytkownik zewnętrzny).
2. Pobiera dane PO.
3. Aktualizuje arkusz kalkulacyjny, aby przedstawić prawidłowe dane jak np.:
ilości, daty dostawy, dane LOT–u i zatwierdzone pozycje pojedyncze.
Uwaga: Dostawca może zaproponować zmianę parametrów PO takich jak ilość, cena i data dostawy.

4. Zapisuje plik w formacie CSV (wartości oddzielone przecinkami).
5. Wczytuje zmieniony plik do Centrum pobierania (Użytkownik zewnętrzny).

6. Potwierdza, że plik został prawidłowo wczytany z zatwierdzonymi ilościami i
datami dostaw.
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Działania podwykonawców korzystających z metody
przesyłania pliku
Podwykonawcy mogą wykonać dodatkowe działania w trakcie przesyłania
zatwierdzenia PO przy użyciu metody przesyłania pliku:
 dodać lub usunąć linie, aby dodać lub usunąć składniki lub LOT–y
danego składnika;
 zaproponować zmianę składników;
 przesłać zatwierdzenie PO z zarządzaniem LOT–ami.

Pozycja do
zatwierdzenia
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Szczegółowe instrukcje
Szczegółowe instrukcje, w jaki sposób zatwierdzić zamówienie za pomocą opcji
Metoda przesyłania pliku (File Transfer Method) można znaleźć na stronie
Supply Network Collaboration Training.
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Zamówienia Kanban
SNC obsługuje zamówienia Kanban:
 Nie jest wymagane potwierdzenie zamówienia (Purchase Order
Acknowledgement, POA).

 PO Kanban są obsługiwane za pomocą panelu Kanban w narzędziu SNC.
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Zamówienie na podwykonawstwo – Fakty
3M współpracuje z małymi producentami określanymi jako podwykonawcy
i uzyskuje od nich produkty gotowe lub półprodukty. 3M zapewnia
podwykonawcom materiały niezbędne do wytworzenia takich produktów
(przetwórstwo kontraktowe).
Proces współpracy w przypadku PO na podwykonawstwo jest podobny, jak
proces współpracy w zakresie PO w SNC.
 PO na podwykonawstwo:
 zostaje wydane podwykonawcy;
 jest połączone z zestawieniem materiałów (ZM), które zawiera składniki potrzebne do
wyprodukowania produktu;
 umożliwia 3M uruchomienie wewnętrznego planowania z zastosowaniem najnowszych
zobowiązań podwykonawcy w zakresie dostaw.
 Podwykonawcy otrzymują dostawy z magazynu 3M lub od dostawcy 3M.
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Współpraca przy zamówieniu na podwykonawstwo z
użyciem SNC

Przebieg procesu przetwarzania PO na podwykonawstwo w systemie SNC obejmuje
następujące kroki:
1.

3M tworzy PO na podwykonawstwo w ECC i przesyła je do SNC.

2. Podwykonawca uzyskuje dostęp do narzędzia SNC za pomocą strony internetowej
3M Supplier Direct Portal i sprawdza alerty dla nowego PO za pomocą okna Monitor
alertów (Alert Monitor).
3. Podwykonawca wyświetla szczegóły nowego PO.
4. Podwykonawca sprawdza poprawność szczegółów PO i je zatwierdza.

SNC

3M SAP ECC

Na
podwykonawstwo
Zamówienia
ASN

Podwykonawca
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Zarządzanie LOT–ami przy podwykonawstwie: Proces
Zarządzanie LOT–ami oznacza wybór LOT–ów i przydzielenie ich do zlecenia
produkcyjnego na podstawie konkretnych specyfikacji lub cech składnika
lub produktu.
Składniki używane w procesie podwykonawstwa mogą podlegać zarządzaniu
LOT–ami:
1. Dostawca wprowadza odpowiednie dane LOT–u.
2. Podwykonawca wyświetla LOT–y dostępne dla użycia składnika w oknie
Szczegóły PO (PO Details).
3. Podwykonawca zatwierdza jeden lub więcej LOT–ów tego samego składnika.
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Zarządzanie LOT–ami przy podwykonawstwie: Uwagi:
Kilka dodatkowych uwag o zarządzaniu LOT–ami przy podwykonawstwie:
 Dla składnika można używać wielu numerów LOT–u, jeżeli są dostępne u
dostawcy.

 Do LOT–u można dodać wiele linii (jedną na LOT).
 Podwykonawca może zastąpić składniki, zmieniając ID składnika, ilość, UOM i
LOT.

 Podwykonawca może dodać nowe składniki i usunąć składniki, które nie są
używane.
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Proces zatwierdzenia PO na podwykonawstwo
Proces zatwierdzenia PO na podwykonawstwo obejmuje kontrolę
poprawności LOT–u.
Jeśli w PO znajdują się składniki podlegające zarządzaniu LOT–ami, przed
utworzeniem pierwszego ASN dostawca musi zaktualizować pola LOT własny
(Cust. Batch) o rzeczywisty numer LOT–u.
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Proces zatwierdzenia PO na podwykonawstwo (ciąg dalszy)
Jeżeli LOT–y nie są zaktualizowane, dostawca nie może opublikować ASN dla
PO na podwykonawstwo i przy próbie publikacji zostanie wyświetlony
następujący błąd poprawności:

Aby poprawić ten błąd, dostawca musi:
1. Wrócić do PO.

2. Zmienić zatwierdzenie, aby dodać prawidłowe LOT–y do składników.
3. Ponownie podjąć próbę publikacji zatwierdzenia.
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Kontrola poprawności inwentarza
Dostawca wprowadza ilości składnika w trakcie zatwierdzania PO, aby spełnić
następujące kryteria:
 Składnik ma poprawny (niezerowy) inwentarz w lokalizacji dostawcy. Jeżeli
nie, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie:

 Aktualny poziom inwentarza w lokalizacji dostawcy jest mniejszy niż ilość
wskazana w PO. Jeżeli nie, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie:
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Szczegółowe instrukcje
Szczegółowe instrukcje, w jaki sposób zarządzać LOT–ami składników w trakcie
zatwierdzania zamówienia można znaleźć na stronie
Supply Network Collaboration Training.

47

Sprawdzanie statusu zatwierdzonego zamówienia: Pola

Pola Dane o statusie (Status Information):
 Status nagłówka (Header Status): ogólny status pozycji PO
 Status zatw. (Conf. Status): ogólny status zatwierdzenia pozycji PO
 Status dystrybucji (Distribution Status): dostępne opcje: Opublikowany przez dostawcę (Published by
Supplier), Zaktualizowany przez klienta (Updated by Customer) i Zaktualizowany przez dostawcę
(Updated by Supplier)
 Zmiana statusu (Change Status): dostępne opcje: Nowy (New), Zmiana (Change) i pusty (blank)
 Zm. st. dystr. (Chg. Distr. Status): dostępne opcje: Opublikowany przez dostawcę (Published by Supplier),
Zaktualizowany przez klienta (Updated by Customer) i Zaktualizowany przez dostawcę (Updated by
Supplier)
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Sprawdzanie statusu zatwierdzonego zamówienia: Pola (ciąg dalszy)

Pola Pozycje PO (PO Items):
Status pozycji (Item Status): dostępne opcje: Otwarty (Open), Częściowo dostarczony
(Partially Delivered), Dostawa zakończona (Delivery Completed),
Anulowany (Canceled)
i Zamknięty (Closed).
 Status zatw. (Conf. Status): dostępne opcje: Niepotwierdzony (Not Confirmed),
Częściowo potwierdzony (Partially Confirmed) i Potwierdzony (Confirmed).
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Sprawdzanie statusu zatwierdzonego zamówienia: Przykład
W tabeli wskazano możliwe statusy nagłówka i pozycji.
Pole

Nowe zamówienie

Zatwierdzenie PO

PO ASN

Przyjęcie materiałów

Status nagłówka (Header
Status)

Otwarty

Otwarty

Otwarty

Dostawa zakończona

Status zatw. (Conf. Status)

Niepotwierdzony

Potwierdzony

Potwierdzony

Potwierdzony

Status dystrybucji
(Distribution Status)

Zaktualizowany
przez klienta

Opublikowany przez
dostawcę

Opublikowany przez
dostawcę

Zaktualizowany przez
klienta

Zmień status (Change
Status)

Nowy

Zm. st. dystr. (Chg. Distr.
Status)

Zaktualizowany
przez klienta

Zaktualizowany przez
klienta

Zaktualizowany przez
klienta

Zaktualizowany przez
klienta

Status pozycji (Item
Status)

Otwarty

Otwarty

Otwarty

Dostawa zakończona

Status zatw. (Conf. Status)

Niepotwierdzony

Potwierdzony

Potwierdzony

Potwierdzony

Nagłówek

Pozycja
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Zatwierdzenie podzielonych linii PO
Dostawcy mogą podzielić pojedynczą linię harmonogramu i zatwierdzić do 3M z
dwoma lub więcej zatwierdzonymi liniami harmonogramu, korzystając z
następujących wytycznych:
 Każda z podzielonych linii może mieć inną datę wysyłki, datę dostawy i ilości.

 Za pomocą okna Przegląd zamówień (Purchase Order Overview) można
przetworzyć zatwierdzenie linii podzielonych.
 W trakcie dzielenia linii harmonogramu na wiele linii należy kliknąć kilka razy
przycisk Zatwierdzenie (Confirm). Dla każdego zatwierdzenia zostanie
utworzona zatwierdzona linia.
 Proces zatwierdzania składników ma jedną różnicę: w trakcie użycia funkcji
Kopiowanie składników (Copy Components) kopiowana jest cała ilość, na
podstawie wymaganej ilości. Należy zmienić ilość składnika na ilość
odpowiadającą rzeczywistemu zużyciu.
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Zatwierdzenie podzielonych linii PO (ciąg dalszy)
To jest widok
przykładowego
okna PO w
systemie SNC.
Należy zwrócić
uwagę na
zatwierdzone
Pozycje pojedyncze
(Line Items).
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Szczegółowe instrukcje
Szczegółowe instrukcje, w jaki sposób dzielić pozycje pojedyncze w trakcie
zatwierdzania zamówienia można znaleźć na stronie
Supply Network Collaboration Training.
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Zarządzanie alertami
Do dostawcy są wysyłane alerty o wykonaniu różnych działań:

 nowe zamówienie,
 zmiana zamówienia,
 opóźnione zatwierdzenie zamówienia,
 opóźnione ASN,
 nowa prognoza.
Dostawcy i firma 3M mogą wyświetlać alerty na dwa sposoby:

 wyświetlać w oknie Monitor alertów (Alert Monitor);
 odbierać alerty przez pocztę e–mail (dostawcy muszą najpierw
skonfigurować profil odbierania alertów).
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Zarządzanie alertami (ciąg dalszy)
Niżej przedstawiono przykłady alertów dotyczących PO najczęściej
odbieranych przez dostawców:
Alert

Opis

Nowe PO

Informuje dostawcę o nowym PO utworzonym przez firmę
3M.

Zmiana PO

Informuje dostawcę, gdy firma 3M wprowadzi zmiany w
PO.

Zatwierdzenie
odrzucone

Informuje dostawcę, że kupujący z firmy 3M odrzucił
zatwierdzenie.

Opóźnienie zamówienia

Informuje dostawcę, że istniejąca pozycja PO nie została
wysłana i upłynęła jej data dostawy.

Zamówienie w terminie

Informuje dostawcę, że istniejąca pozycja PO jest
dostarczona o czasie minus czas oczekiwania.

55

Zarządzanie alertami (ciąg dalszy)
Alert

Opis

Zatwierdzenie opóźnione

Informuje dostawcę, że pozycja PO zawiera co najmniej
jedną wymaganą linię harmonogramu, dla której nie jest
dostępne zatwierdzenie PO w terminie zatwierdzonym
przez firmę 3M.
Zatwierdzona data
Informuje dostawcę, że pozycja PO zawiera co najmniej
dostawy jest późniejsza
jedną wymaganą linię harmonogramu, dla której nie jest
niż data wymagana
dostępne zatwierdzenie PO w terminie zatwierdzonym
przez firmę 3M.
Zatwierdzona data
Informuje dostawcę, że data dostawy co najmniej jednej
dostawy jest wcześniejsza zatwierdzonej linii harmonogramu jest zbyt wczesna i
niż data wymagana
narusza maksymalną datę wcześniejszej dostawy
dozwoloną przez firmę 3M.
Zatwierdzona ilość jest
Informuje dostawcę, że zatwierdzona ilość w PO
niższa niż ilość wymagana jest za mała i narusza tolerancję niedoboru w dostawie
dozwoloną przez firmę 3M.
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Zarządzanie alertami (ciąg dalszy)
Alert

Opis

Zatwierdzona ilość jest wyższa
niż ilość wymagana

Informuje dostawcę, że zatwierdzona ilość w
zatwierdzonym PO jest za duża i narusza tolerancję
nadmiaru w dostawie dozwoloną przez firmę 3M.
Informuje dostawcę, że zatwierdzona cena na poziomie
pozycji jest za niska i narusza tolerancję dla zbyt niskiej
ceny dozwoloną przez firmę 3M. Cena referencyjna jest
ceną oryginalną lub ceną wymaganą, jaką ustalono dla
celów
zatwierdzania cen.
Informuje dostawcę, że zatwierdzona cena na poziomie
pozycji jest za wysoka i narusza tolerancję dla zbyt
wysokiej ceny dozwoloną przez firmę 3M. Cena
referencyjna jest ceną oryginalną lub ceną wymaganą,
jaką ustalono dla celów
zatwierdzania cen.

Zatwierdzona cena jest niższa
niż cena wymagana

Zatwierdzona cena jest wyższa
niż cena wymagana
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Podsumowanie modułu
Główne zagadnienia omówione w tym module:
 które role są istotne w poszczególnych krokach współpracy przy PO;
 wyświetlanie szczegółów PO;

 zatwierdzanie PO przy użyciu listy zadań PO, przeglądu PO, szczegółów PO
lub metody przesyłania plików;
 różnice między PO na podwykonawstwo i standardowymi PO;

 zmianę danych składnika;
 dodanie danych LOT–u do zatwierdzenia;
 rozdzielanie pozycji pojedynczych PO na dwa lub więcej zatwierdzeń;
 działania powodujące generowanie alertów.
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Wnioski
Główne zagadnienia omówione w tym kursie:
 Przetwarzanie PO jest jedną z kilku metod współpracy 3M z dostawcami z
wykorzystaniem systemu SNC.
 3M przesyła PO do dostawców przez SNC; dostawcy zatwierdzają lub zmieniają PO.
 Typowe kroki współpracy przy PO:
 dostawca odbiera alert dla nowego PO i wyświetla szczegóły;
 dostawca sprawdza poprawność wymagań PO i akceptuje je w całości lub częściowo;
 dostawca przesyła zatwierdzenie do SNC.

 Dostawcy mogą:
 wyświetlić i zatwierdzić PO z użyciem różnych ekranów lub z użyciem metody przesyłania plików;
 zatwierdzić PO, stosując zatwierdzenie podzielonej linii;
 wyświetlić alerty w oknie Monitor alertów (Alert Monitor) i odbierać alerty za pomocą poczty e–mail.

 Dostawcy ponoszą odpowiedzialność za dodanie danych LOT–u do zatwierdzeń.
 Proces współpracy w przypadku PO na podwykonawstwo jest podobny, jak współpracy
przy PO w SNC, jednak z pewnymi różnicami.
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