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Progress set in motion >

Wprowadzenie do kursu
W tym szkoleniu objaśniono tworzenie awizów dostaw (Advance Shipping
Notifications – ASN) i zarządzanie nimi.
Po ukończeniu tego kursu będziesz umieć:
 zdefiniować proces ASN w module SAP Supply Network Collaboration
(SAP SNC);
 tworzyć i publikować ASN za pomocą modułu SAP SNC;
 opisać proces przyjęcia materiałów (GR) w module SAP ECC
(Enterprise Central Component);
 objaśnić proces potwierdzenia odbioru dostawy (POD) w module SAP SNC;
 wyświetlić POD w module SAP SNC;
 wyjaśnić, w jaki sposób zarządzać alertami.
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Przegląd procesu ASN
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Cele modułu
Po ukończeniu tego modułu będziesz umieć:
 przedstawić strukturę przebiegu procesu ASN w module SAP SNC;
 przedstawić zalety realizacji ASN w module SAP SNC;
 objaśnić kroki prowadzące do utworzenia ASN online i offline;
 opisać sposób aktualizacji i anulowania ASN;
 wyjaśnić proces publikowania ASN;
 identyfikować procesy POD i GR dla 3M w SAP SNC;
 objaśnić procesy alertów ASN w module SAP SNC.
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Przebieg powiadomień przy awizach dostaw
Poniższy schemat przedstawia przebieg procesu.
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Przegląd procesu ASN w module SAP SNC
Proces ASN:
1. Przed wysłaniem materiału dostawca tworzy ASN, pakuje je (opcjonalnie) i
publikuje w module SAP SNC. Dostawcy tworzą ASN w odniesieniu do
numeru zamówienia (PO) lub umowy terminarzowej (SA) przed wysłaniem
materiału. Względem jednego PO można utworzyć jedno awizo dostawy lub
wiele awizów. ASN można także wprowadzić dla wysyłki częściowej.
Dostawcy mogą również wydrukować etykiety jednostek ładunkowych po
opublikowaniu ASN.
2. 3M otrzymuje powiadomienie o ASN przez SAP SNC i aktualizuje numer ASN
o odpowiedni numer PO lub SA w module SAP ECC.
3. Po otrzymaniu materiału 3M księguje informację o przyjęciu materiałów w
SAP ECC oraz wysyła POD do SAP SNC w relacji do numeru awiza dostawy.
4. Dostawca sprawdza, czy ASN ma status Przyjęcie materiałów zakończone
(Goods Receipt Complete).
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Zalety realizacji procesu ASN w module SAP SNC
ASN to kluczowy element modułu SAP SNC. ASN pozwala dostawcom na:
 poinformowanie 3M o szczegółach transportu przed wysyłką lub w
momencie wysyłki;

 precyzyjne przekazanie poniższych informacji do 3M w czasie
rzeczywistym:
 informacje o wysyłce,
 szczegóły pojazdu,
 nazwa przewoźnika i informacje o kontakcie.
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Przebieg procesu tworzenia ASN
Poniższy schemat przedstawia kroki procedury tworzenia ASN:
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Tworzenie ASN – kluczowe koncepcje
Tworzenie ASN obejmuje trzy kroki (plus dwa opcjonalne):
1. wprowadzenie danych ASN,

2. sprawdzenie, czy w ASN nie ma błędów,


pakowanie (opcjonalnie),

3. publikowanie ASN,



drukowanie etykiety jednostki ładunkowej (opcjonalnie).

Przed utworzeniem ASN dostawca lub podwykonawca aktualizuje PO o
rzeczywistą zużytą ilość za pomocą procesu potwierdzania PO w module SAP
SNC. Dostawca lub podwykonawca tworzy ASN:
 dla wysyłki względem PO oraz harmonogramu dostaw (FDS),
 bezpośrednio w module SAP SNC (online) lub zapisując i odczytując
plik (offline).
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Tworzenie ASN
Dostawcy tworzą własne ASN w oknie Lista terminów realizacji dla
dokumentów zaopatrzeniowych (Due List for Purchase Documents) modułu
SAP SNC.
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Tworzenie ASN: Sprawdzanie ASN (ciąg dalszy)
Przy PO za podwykonawstwo ze składnikami zarządzanymi LOT-ami
dostawca musi zaktualizować pola LOT-u klienta (Customer Batch) za
pomocą procesu potwierdzania PO. Należy to zrobić przed utworzeniem
pierwszego ASN.
 Jeśli LOT-y nie zostaną zaktualizowane, dostawca nie będzie mógł
opublikować ASN za PO za podwykonawstwo i otrzyma błąd sprawdzania
poprawności:

 Gdy błąd ten pojawi się u dostawcy, należy zwrócić PO, zmienić je, dodając
do składnika prawidłowe LOT-y, oraz opublikować je ponownie.
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Tworzenie ASN: Sprawdzanie ASN (ciąg dalszy)
Przy sprawdzaniu, czy w ASN nie ma błędów, moduł SAP SNC realizuje
kontrolę sprawdzania poprawności inwentarza.
Pozycje dostawcy dla ilości składników przy potwierdzaniu PO powinny
spełniać następujące kryteria:
 Składnik ma prawidłowy (niezerowy) stan inwentarza w
lokalizacji dostawcy.

 Wprowadzona ilość jest mniejsza lub równa bieżącemu poziomowi zapasów
w lokalizacji dostawcy.
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Tworzenie ASN: Sprawdzanie ASN (ciąg dalszy)
Jeśli sprawdzenie kryteriów nie powiodło się, moduł SAP SNC wyświetli
następujące błędy:
 Jeśli w lokalizacji dostawcy stan inwentarza wynosi zero, zostanie
wyświetlony przypadek A.
 Jeśli stan inwentarza u dostawcy jest za niski, zostanie wyświetlony
przypadek B.
Przypadek B

Przypadek A

 Jeśli dane potwierdzenia nie spełnią jednego z tych kryteriów, dostawca nie
będzie mógł opublikować ASN względem PO za podwykonawstwo.
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Sprawdzanie ASN (ciąg dalszy)
Jeśli po sprawdzeniu ASN występuje błąd, dostawca:
 sprawdza sekcję Log komunikatu (Display Message Log) w celu
wyświetlenia błędów;
 umieszcza ASN w trybie projektowym;
 usuwa błędy w trybie zmian;

 publikuje ASN.
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Pakowanie
Pakowanie jest opcjonalnym krokiem dla dostawców realizowanym przy tworzeniu ASN.
Dostawcy mogą użyć funkcji automatycznego pakowania lub spakować ASN ręcznie.
 Aby wybrać metodę pakowania, użyj pola Identyfikator specyfikacji pakowania (Pack
Spec. Identifier).
 Domyślna metoda pakowania to Paleta (Pallet).
 Kliknij przycisk Automatyczne pakowanie (Automatic Packing), aby moduł SNC
zrealizował pakowanie.

 Aby zrealizować ręczne pakowanie, użyj przycisków dostępnych w sekcji Jednostka
ładunkowa – Hierarchicznie (HU – Hierarchical).
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Publikowanie ASN
Po utworzeniu ASN online i zakończeniu kontroli (przy braku błędów), w oknie
Tworzenie ASN (Create ASN) kliknij opcję Publikowanie ASN (Publish ASN).
Po opublikowaniu ASN w systemie SAP SNC kupujący w 3M otrzyma alert o
aktualizacjach wymagających sprawdzenia.
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Drukowanie etykiet jednostek ładunkowych
Po utworzeniu i opublikowaniu ASN dostawcy mogą drukować etykiety
jednostek ładunkowych.
 Etykiety są generowane w module SNC.

 Aby wygenerować etykiety do druku, kliknij polecenie Drukowanie etykiety
(Print label) lub Drukowanie wszystkich etykiet (Print All Labels).

 Wydrukuj etykiety na
właściwej drukarce etykiet.
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Szczegółowe instrukcje
Szczegółowe instrukcje dotyczące tworzenia i publikowania ASN można
znaleźć na stronie Supply Network Collaboration Training.
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Tworzenie ASN offline
Dostawca:
 definiuje profil używania Centrum zapisu/odczytu (Download/Upload
Center). Dostawca musi to zrobić tylko przy pierwszym użyciu Centrum
zapisu/odczytu;
 zapisuje plik CSV z wartościami rozdzielonymi przecinkami;
 używa programu Excel w celu dodania odpowiednich informacji, na
przykład o wysyłce, do zapisanego pliku CSV;
 odczytuje zweryfikowany plik w module SAP SNC za pomocą Centrum
zapisu/odczytu.
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Tworzenie ASN offline (ciąg dalszy)
Aby pomyślnie odczytać dane ASN, dostawca:
 tworzy ASN dla potwierdzonych PO;
 nie zmienia danych Nagłówka (Header) w zapisywanym lub odczytywanym
pliku ASN;
 nie zmienia nagłówka kolumny Lista płatności (Due List) w zapisywanym lub
odczytywanym pliku ASN.
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Aktualizowanie zapisanego pliku ASN
Dostawca określa następujące szczegóły:
1. ID ASN (ASN ID) (obowiązkowo)
2. Ilość ASN (ASN Quantity) (obowiązkowo)
3. LOT klienta (Customer Batch) (obowiązkowe dla produktów zarządzanych LOT-em)
4. Data produkcji (Manufacturing Date) (obowiązkowe dla produktów zarządzanych LOT-em)
5. Data wysyłki (Shipment Date) (obowiązkowo)
6. Data dostawy (Delivery Date) (obowiązkowo)
7. Czas dostawy (Delivery Time) (opcjonalnie)

1

2

3

4

5

6

7
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Aktualizowanie zapisanego pliku ASN (ciąg dalszy)
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

List przewozowy (Bill of Lading) (obowiązkowo)
Numer faktury przewozowej (Freight Invoice No) (opcjonalnie)
Strona przewoźnika (Carrier Party) (opcjonalnie)
Waga całkowita i j.m. (Total Weight & UOM) (opcjonalnie) (11 i 15)
Waga całkowita netto i j.m. (Total Net Weight & UOM) (opcjonalnie) (12 i 16)
Całkowita objętość i j.m. (Total Volume and UOM) (opcjonalnie) (13 i 17)
ID środka transportu (Means of Transport ID) (obowiązkowo)
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Szczegółowe instrukcje
Szczegółowe instrukcje dotyczące przesyłania pliku ASN można znaleźć na
stronie Supply Network Collaboration Training.
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Tworzenie ASN offline (ciąg dalszy)
Po przesłaniu pliku Centrum odczytu (Upload Center) przedstawi nowy plik
ze znacznikiem daty i godziny przesłania. Dodatkowo Centrum odczytu
(Upload Center) udostępnia odsyłacz URL do wyświetlenia pliku.
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Tworzenie ASN offline – e-mail
Przed wysłaniem ASN przez e-mail dostawca tworzy profil zapisu. Elementem
profilu zapisu jest ustawienie przez dostawcę okresowości generowania
plików (Periodicity of File Generation) na codziennie o tej samej godzinie
(Every Day at This Time).

Uwaga: Po zdecydowaniu się na obsługę ASN offline przez e-mail zalecamy skonfigurowanie
profilu powiadomień o alertach dla tego samego odbiorcy z typem alertu 9001.
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Tworzenie ASN offline – e-mail (ciąg dalszy)
Aby odczytać ASN przez e-mail:

 3M przesyła ASN do realizacji do dostawcy e-mailem w arkuszu
kalkulacyjnym w formie załącznika;
 dostawca lub zewnętrzny dostawca usług logistycznych (3PL) aktualizuje
plik o informacje o wysyłce i odsyła go e-mailem do modułu SAP SNC. SAP
SNC następnie w oparciu o informacje tworzy ASN.
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Tworzenie ASN offline – e-mail (ciąg dalszy)
Parametry przesyłania ASN przez e-mail:
 Dostawca lub 3PL uzupełnia plik i odsyła go e-mailem do SAP SNC.

 Linia tematu wiadomości e-mail musi mieć ID profilu odczytu.
 Po przesłaniu danych ASN do SAP SNC, plik jest automatycznie
przesyłany przez e-mail.
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Anulowanie awiza dostawy
ASN błędnie opublikowane i wprowadzone muszą być usunięte z SAP SNC
oraz z wewnętrznych systemów firmy 3M. Anulowanie ASN może nastąpić
jedynie przed przyjęciem materiału przez firmę 3M.

Anulowanie ASN przez dostawcę wymaga zawsze powiadomienia
kupującego w firmie 3M. Kupujący w firmie 3M realizuje następnie
procedurę anulowania ASN w wewnętrznych systemach firmy 3M.
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Szczegółowe instrukcje
Szczegółowe instrukcje dotyczące anulowania ASN można znaleźć na stronie
Supply Network Collaboration Training.
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Potwierdzenie odbioru dostawy dla przyjęcia materiałów
Poniższy schemat przedstawia kroki potwierdzenia odbioru dostawy (POD):
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Potwierdzenie odbioru dostawy dla przyjęcia materiałów (ciąg dalszy)
Wystąpienie przyjęcia materiałów w systemie SAP ECC powoduje
wygenerowanie POD. POD jest następnie przenoszony do systemu SAP
SNC, a odebrana ilość jest aktualizowana w ASN.

 Dostawcy mogą wyświetlić POD w systemie SAP SNC, aby określić, czy
firma 3M otrzymała dany materiał.
 Po potwierdzeniu zajścia GR dostawca generuje fakturę.
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Zarządzanie alertami o awizach dostawy
Zarówno firma 3M, jak i dostawca otrzymuje alert z SAP SNC.
 Alert może być wywołany przez różne działania – nowe ASN, ASN, GR
względem ASN lub ASN z częściową dostawą.

 Wysłany typ alertu zależy od profilu alertu. Użytkownicy mogą także
poprosić o wysłanie wiadomości e-mail.
 Dostęp do monitora alertów (Alert Monitor) można uzyskać, wybierając
zakładkę Wyjątki (Exceptions) i pozycję Monitor alertów (Alert Monitor) z
listy rozwijanej.
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Zarządzanie alertami ASN – częste alerty
Typ alertu

Alerty

0031

Przeterminowane ASN Wysłane lub opublikowane ASN, które przekroczyło datę
dostawy, ale względem którego nie zrealizowano jeszcze
przyjęcia materiałów.
Ilość w GR różni się od W takiej sytuacji pojawi się komunikat przyjęcia materiałów.
ilości w ASN

0032

7033

7437

Alert sprawdzania
poprawności danych
z ASN
Zatwierdzenie SA: Ilość
w ASN niższa od
wymaganej

Opis

Przy ASN przychodzącym z systemu dostawcy, wiadomość o
kontroli w zakresie poprawności lokalizacji i produktu.

Alert ASN tego typu dotyczy konkretnej linii harmonogramu z
aktualnego zlecenia do umowy terminarzowej. (Częściowa) ilość
pozycji ASN zadekretowana na wymaganą linię harmonogramu
nie starcza na pokrycie otwartej ilości z wymaganej linii
harmonogramu. (Ilość otwarta wymaganej linii harmonogramu to
ilość, której nie objęły starsze ASN).
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Zarządzanie alertami ASN – częste alerty (ciąg dalszy)
Typ alertu

Alerty

7438

Zatwierdzenie SA: Ilość Alert ASN tego typu dotyczy konkretnej linii harmonogramu z
w ASN wyższa od
aktualnego zlecenia do umowy terminarzowej. (Częściowa)
wymaganej
ilość pozycji ASN zadekretowana na wymaganą linię
harmonogramu przekracza otwartą ilość z wymaganej linii
harmonogramu. (Ilość otwarta wymaganej linii harmonogramu
to ilość, której nie objęły starsze ASN).

7439

Zatwierdzenie SA: Data
lub godzina dostawy
ASN wcześniejsza od
wymaganej

Opis

Alert ASN tego typu dotyczy konkretnej linii harmonogramu z
aktualnego zlecenia do umowy terminarzowej. Data lub
godzina dostawy w ASN jest wcześniejsza od daty lub
godziny dostawy wymaganej linii harmonogramu.
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Zarządzanie alertami ASN – częste alerty (ciąg dalszy)
Typ alertu

Alerty

Opis

7440

Zatwierdzenie SA: Data
lub godzina dostawy
ASN późniejsza od
wymaganej

Alert ASN tego typu dotyczy konkretnej linii harmonogramu z
aktualnego zlecenia do umowy terminarzowej. Data lub
godzina dostawy w ASN jest późniejsza od daty lub godziny
dostawy wymaganej linii harmonogramu.

7441

Zatwierdzenie SA: Ilość Alert ASN tego typu dotyczy konkretnej linii harmonogramu
w ASN niższa od
potwierdzenia z aktualnego zatwierdzenia do umowy
potwierdzonej
terminarzowej. (Częściowa) ilość pozycji ASN zadekretowana
na wymaganą linię linii harmonogramu potwierdzenia nie
starcza na pokrycie otwartej ilości z wymaganej linii
harmonogramu potwierdzenia. (Ilość otwarta wymaganej linii
harmonogramu potwierdzenia to ilość, której nie objęły
starsze ASN).
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Zarządzanie alertami ASN – częste alerty (ciąg dalszy)
Typ alertu Alerty

Opis

7442

Zatwierdzenie SA:
Ilość w ASN wyższa
od potwierdzonej

Alert ASN tego typu dotyczy konkretnej linii harmonogramu potwierdzenia z
aktualnego zatwierdzenia do umowy terminarzowej. (Częściowa) ilość
pozycji ASN zadekretowana na wymaganą linię harmonogramu
potwierdzenia przekracza otwartą ilość z wymaganej linii harmonogramu
potwierdzenia. (Ilość otwarta wymaganej linii harmonogramu potwierdzenia
to ilość, której nie objęły starsze ASN).

7443

Zatwierdzenie SA:
Data lub godzina
dostawy ASN
wcześniejsza od
potwierdzonej

Alert ASN tego typu dotyczy konkretnej linii harmonogramu potwierdzenia z
aktualnego zatwierdzenia do umowy terminarzowej. Data lub godzina
dostawy w ASN jest wcześniejsza od daty lub godziny dostawy wymaganej
linii harmonogramu potwierdzenia.

7444

Zatwierdzenie SA:
Data lub godzina
dostawy ASN
późniejsza od
potwierdzonej

Alert ASN tego typu dotyczy konkretnej linii harmonogramu potwierdzenia z
aktualnego zatwierdzenia do umowy terminarzowej. Data lub godzina
dostawy w ASN jest późniejsza od daty lub godziny dostawy wymaganej linii
harmonogramu potwierdzenia.
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Wnioski
Główne zagadnienia omówione w tym kursie:
 Proces współpracy ASN niesie korzyści zarówno dla firmy 3M, jak i dostawców,
pozwalając na komunikowanie informacji o wysyłce w czasie rzeczywistym.
 ASN w module SAP SNC informuje firmę 3M o szczegółach transportu z
wyprzedzeniem lub w momencie wysyłki.

 Dostawca tworzy ASN w SAP SNC względem PO lub SA.
 Tworzenie ASN obejmuje od 3 do 5 etapów: wprowadzanie danych,
kontrola błędów, pakowanie (opcjonalnie), publikowanie i drukowanie
etykiet (opcjonalnie).
 Dostawcy mają możliwość utworzenia ASN online lub offline.
 Dostawcy odpowiadają za tworzenie, edytowanie i publikowanie ASN w
SAP SNC.
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Wnioski (ciąg dalszy)
 Firma 3M odpowiada za odebranie materiału, zaksięgowanie przyjęcia
materiałów i wysłanie POD przez SAP SNC do dostawcy.
 Dane ASN są używane przez firmę 3M w kolejnym przetwarzaniu
potwierdzeń oraz imporcie przetwarzania płatności za materiały i przewóz.
 Zarówno firma 3M, jak i dostawcy otrzymują alerty ASN zgodnie z
ustawieniami profilu.
 Uruchamianie alertów zależy od podjętych działań, takich jak stworzenie
nowego ASN, zmiana ASN, przyjęcie materiałów względem ASN lub ASN z
częściowym transportem.
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