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Progress set in motion >

Wprowadzenie do kursu
Ten kurs zapewnia przegląd modułu SNC (Supply Network Collaboration) i
opisuje sposób korzystania z monitora prognozy zleceń (Order Forecast Monitor,
OFM) w module SNC.
Po ukończeniu tego kursu będziesz umieć:
 opisać, na czym polega współpraca z Dostawcą w ramach łańcucha dostaw i procesu
zarządzania dostawcami;
 wyjaśnić sposób prowadzenia bliższej współpracy z firmą 3M przy użyciu modułu SNC;
 wymienić zalety modułu SCN;
 zalogować się do platformy SNC;
 opisać poszczególne kroki wymagane do przeglądania zapotrzebowania firmy 3M i
podania planowanych przyjęć w formie informacji na temat możliwości realizacji
zaplanowanego zapotrzebowania firmy 3M;
 opisać kroki podejmowane przez firmę 3M w celu monitorowania planowanych przyjęć.
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SNC (Supply Network Collaboration)
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Cele modułu
Po ukończeniu tego modułu będziesz umieć:
 wyjaśnić, które procesy biznesowe są zintegrowane z Twoją pracą w firmie
3M oraz z wykorzystują platformę SNC;

 zalogować się do platformy SNC.
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Wprowadzenie do modułu SNC (Supply Network
Collaboration)
Firma 3M wdrożyła system SAP jako system planowania zasobów
przedsiębiorstwa (Enterprise Resource Planning, ERP) do obsługi
kompleksowych procesów.
 Oprogramowanie SAP daje dostawcom lepszy komfort obsługi. Łączy w
sobie procesy biznesowe, personel oraz informacje pod postacią spójnej,
globalnej i zintegrowanej platformy ustandaryzowanych procesów
biznesowych.
 W ramach wdrożenia dział zaopatrzenia 3M wykorzystuje moduł SAP SNC
jako narzędzie do poprawy komunikacji i produktywności zarówno w
odniesieniu do siebie, jak i jej kluczowych dostawców.
 Dostęp do portalu SNC można uzyskać przez portal 3M Supplier Direct.
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Wprowadzenie do modułu SNC (Supply Network
Collaboration) (ciąg dalszy)
Intencje firmy 3M:

 poszerzenie wymiany danych z najważniejszymi dostawcami;
 zwiększenie odpowiedzialności najważniejszych dostawców oraz przyjęcie
proaktywnej postawy w roli partnerów biznesowych.

SNC to sieciowy komponent zestawu do zarządzania łańcuchem dostaw SAP
(Supply Chain Management), który:
 Umożliwia współpracę między dostawcami a 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 zarówno firmie 3M, jak i
naszym dostawcom oszczędzać pieniądze i czas.
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Przegląd SNC
SNC stanowi sieciową platformę do współpracy w czasie rzeczywistym z
wewnętrznymi i zewnętrznymi partnerami biznesowymi.
Uwaga: Wdrożenie
współpracy z dostawcami w
3M z wykorzystaniem
platformy SNC obejmuje
następujące elementy:
 zamówienia (Purchase
Order, PO);
 zlecenia do umowy
terminarzowej (Scheduling
Agreement, SA);
 awiza dostaw (Advance
Shipping Notification,
ASN);
 wystawianie faktur
(Invoicing);
 monitorowanie prognozy
zlecenia (OFM);
 zasoby zarządzane przez
dostawcę (Supplier
Managed Inventory, SMI);
 Kanban.
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Strategie SNC
Dostawcy współpracują z firmą 3M w zakresie następujących procesów:

Awiza dostaw

Współpraca w
ramach
inwentaryzacji

Współpraca w zakresie
zapotrzebowania
Współpraca w zakresie
przetwarzania
harmonogramu dostaw

Współpraca w
zakresie zamówień

Współpraca w
zakresie
podwykonawstwa
Współpraca w
zakresie faktur

SNC
Kanban

Zasoby sieci dostaw

Współpraca w zakresie
zasobów zarządzanych
przez dostawcę
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Strategie SNC (ciąg dalszy)
Współpraca w
zakresie zamówień
SNC

 Dostarcza firmie 3M i dostawcom aktualnych informacji na
temat realizacji PO i harmonogramów dostaw związanych
z PO.
 Pozwala dostawcom szybko i precyzyjnie odpowiadać
na wymagania.

Współpraca w
zakresie
przetwarzania
harmonogramu
dostaw SNC

 Ułatwia precyzyjną współpracę w czasie rzeczywistym
między firmą 3M a naszymi dostawcami – dostarcza
dostawcy aktualnych informacji dotyczących
następujących kwestii:
 umowy terminarzowe (Scheduling Agreement, SA);
 harmonogramy dostaw;
 łączne ilości dostaw;

 wszelkie wyjątki.
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Strategie SNC (ciąg dalszy)
Współpraca w
zakresie
zapotrzebowania
SNC

Awizo dostawy
(Advance Shipping
Notification, ASN)

Korzystanie z monitora prognozy zlecenia (OFM) w module SNC
umożliwia współpracę w zakresie zapotrzebowania między
firmą 3M a dostawcami z wykorzystaniem danych planowania.
 Dane są porównywane w środowisku, które mieści się w
jednym oknie.
 Różnice między planami 3M i dostawcy są pokazywane jako
liczby bezwzględne, wartości procentowe i kody kolorów.
 Komponent OFM wysyła alerty do każdej ze stron, aby mogły
one szybko skorygować plany oraz zdolności dostaw w celu
złagodzenia sytuacji krytycznych.
 Pozwala dostawcom na udostępnianie firmie 3M szczegółów
wysyłek za pośrednictwem platformy SNC przed wysyłką lub
w jej trakcie.
 Przekazuje firmie 3M informacje, dane pojazdu, przewoźnika i
dane kontaktowe w czasie rzeczywistym.
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Strategie SNC (ciąg dalszy)
Współpraca w
ramach
inwentaryzacji SNC

 Umożliwia przyjmowanie różnych strategii zarządzania
zapasami w celu poprawy płynności przepływu
zapasów od dostawcy do obszaru produkcji. Dotyczy
to usług zewnętrznego dostawcy usług logistycznych
(3rd-Party Logistics Provider, 3PL), który przechowuje
zapas dostawcy z możliwością wysyłania danych ASN
do firmy 3M dla dostawcy.
 Zalety współpracy w zakresie zapasu są następujące:
 szybkie uzupełnianie zapasu w zakresie dostaw,
 pomoc w planowaniu wielu dostaw w ramach
horyzontu planowania,
 większa widoczność zapotrzebowania.
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Strategie SNC (ciąg dalszy)
Współpraca w
zakresie
podwykonawstwa

Zasoby sieci dostaw

 Umożliwia firmie 3M zatwierdzanie zamówień dla
podwykonawców w systemie SAP i przekazywanie ich do
podwykonawców za pośrednictwem platformy SNC.
 Ten proces:
 dostarcza firmie 3M i podwykonawcom aktualnych informacji
na temat realizacji zamówień (PO) i harmonogramów dostaw;
 pozwala podwykonawcom szybko i precyzyjnie odpowiadać
na wymagania.
 Uzupełnia współpracę w zakresie podwykonawstwa.
 Obsługuje klientów, podwykonawców i dostawców poziomu
pierwszego i wyższych (dostawców dostawcy), a także
pozostałych partnerów w zakresie monitorowania poziomów
zapasów i wymagań dotyczących produktów w wybranych
lokalizacjach w łańcuchu dostaw.
12

Strategie SNC (ciąg dalszy)
Współpraca w
zakresie faktur

Zasoby zarządzane
przez dostawcę

Kanban

Pozwala dostawcy na tworzenie faktur na materiały
dostarczane przez niego do firmy 3M.

Umożliwia planowanie oraz realizację całościowych
wymagań do zarządzania przez dostawców firmy. Klient
(3M) nie musi już zajmować się planowaniem
materiałów (MRP).

Umożliwia dostawcom 3M dokonywanie przeglądów
zamówień oraz tworzenie awizów dostaw.
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Praca z SNC
Dzięki SNC dostawcy mogą:
 uzyskać dostęp do zamówienia 3M, zamówienia podwykonawstwa, umowy
terminarzowej, harmonogramu dostaw i danych zwolnienia;

 dostarczyć firmie 3M potwierdzenie zamówienia, potwierdzenie
harmonogramu dostaw i dane ASN zarówno online, jak i poprzez proces
przesyłania plików;
 uzyskać dostęp i możliwość pobierania danych firmy 3M dotyczących
planowania, zapotrzebowania i prognoz;
 przesyłać dane dotyczące zaplanowanej produkcji;
 tworzyć i publikować faktury oraz przeglądać status płatności faktur.
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Logowanie do platformy SNC
Wejdź na globalną stronę portalu 3M Supplier Direct, przechodząc do
3M.com/supplierdirect w przeglądarce internetowej.
W obszarze Wybierz lokalizację 3M Supplier Direct (Select Your 3M Supplier
Direct Location) wybierz z listy swoją lokalizację.

15

Logowanie do platformy 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.
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Logowanie do platformy 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 platformy SNC (ciąg dalszy)
W obszarze Szybkie łącza (Quick Links) po prawej stronie kliknij łącze 3M
ERP, aby wejść do platformy SNC.
Uwaga: Łącze 3M ERP można również znaleźć na stronie Transakcje STP
(Source to Pay Transactions), na karcie Dostawcy (Suppliers).
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Logowanie do platformy SNC (ciąg dalszy)
Portal ERP zostanie otwarty w nowym oknie przeglądarki.
Na karcie Dostawca (Supplier), a następnie na karcie SNC (Supplier Network
Communication) wyświetlana jest domyślna strona Monitor alertów
(Alert Monitor).
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Podsumowanie modułu
Główne zagadnienia omówione w tym module:
 Firma 3M udostępnia dostawcom narzędzie sieciowe pod nazwą SNC
(Supply Network Collaboration).
 Dostęp do SNC można uzyskać przez portal 3M Supplier Direct.
 Dostawcy współpracują z firmą 3M w zakresie następujących procesów:
 współpraca w zakresie zamówień,
 współpraca w zakresie przetwarzania harmonogramu dostaw,
 współpraca w zakresie zapotrzebowania z wykorzystaniem
komponentu OFM,
 awiza dostaw,
 współpraca w zakresie zapasu,
 współpraca w zakresie podwykonawstwa,
 współpraca w zakresie faktur.
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Monitor prognozy zlecenia w
module SNC
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Cele modułu
Po ukończeniu tego modułu będziesz umieć:
 wyjaśnić proces biznesowy w zakresie monitora prognozy zleceń
prowadzonego przez firmę 3M i dostawcę;
 opisać sposób przeglądania zapotrzebowania firmy 3M;
 wprowadzić i zapisać planowane przyjęcia dostawcy;

 opisać sposób monitorowania planowanego przyjęcia dostawcy przez
firmę 3M.
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Przegląd monitora prognozy zlecenia
Proces biznesowy w zakresie monitora prognozy zlecenia (OFM) służy do
współpracy z dostawcami na etapie planowania.
Komponent OFM umożliwia porównanie danych planowania firmy 3M i
dostawcy w środowisku, które mieści się na jednym ekranie. Różnice między
zapotrzebowaniem firmy 3M i przyjęciami dostawcy są pokazywane jako
liczby bezwzględne i wartości procentowe za pomocą kodów kolorów.
Komponent OFM wysyła alerty do każdej ze stron, aby mogły one szybko
skorygować plany oraz zdolności dostaw w celu złagodzenia sytuacji
krytycznych.
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Proces OFM wysokiego poziomu
Czynności Supplier processor w module SNC obejmują:
 sprawdzanie nowego zapotrzebowania firmy 3M w monitorze alertów (Alert Monitor);
 przeglądanie zapotrzebowania firmy 3M:
 Szczegóły prognozy zlecenia – Widok produktu (Order Forecast Details –
Product View),
 Szczegóły prognozy zlecenia (Order Forecast Details);
 wprowadzanie i zapisywanie planowanych przyjęć dostawcy za pomocą opcji:
 Szczegóły prognozy zlecenia – Widok produktu (Order Forecast Details –
Product View),
 Szczegóły prognozy zlecenia (Order Forecast Details);
 przekazanie planowanych przyjęć dostawcy do OFM za pomocą:
 Centrum pobierania (Download Center),
 Centrum przekazywania (Upload Center).
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Proces OFM wysokiego poziomu (ciąg dalszy)

Sprawdzanie
nowego
zapotrzebowania
(dostawca)

Przeglądanie
zapotrzebowania
(dostawca)

Wprowadzani
e przyjęć do
OFM
(dostawca)

Przekazywanie
przyjęć do
OFM
(dostawca)

Sprawdzanie
rozbieżności
między
zapotrzebowaniem i
przyjęciami
(3M)

Przeglądanie
planowanych
przyjęć
(3M)
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Proces OFM wysokiego poziomu (ciąg dalszy)
Czynności 3M Planner Processor SNC w module SNC obejmują:
 identyfikację znacznych rozbieżności między zapotrzebowaniem i
przyjęciami w monitorze alertów (Alert Monitor);
 przeglądanie podsumowania rozbieżności między zapotrzebowaniem i
przyjęciami w oknie Przegląd prognozy zlecenia (Order Forecast Overview);
 Przeglądanie planowanych przyjęć dostawcy za pomocą opcji:
 Szczegóły prognozy zlecenia – Widok produktu (Order Forecast Details –
Product View),

 Szczegóły prognozy zlecenia (Order Forecast Details).
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Sprawdzanie nowego zapotrzebowania firmy 3M w
monitorze alertów (Alert Monitor)
Po otrzymaniu wiadomości e-mail informującej o nowym planowym zapotrzebowaniu
osoba przetwarzająca SNC dostawcy loguje się do przeglądarki internetowej SNC i
przechodzi do okna Monitor alertów (Alert Monitor). Osoba przetwarzająca SNC
dostawcy sprawdza alerty informujące o nowych danych prognozy wyświetlane w
sekcji Rodzaj alertu (Alert Type).
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Przeglądanie zapotrzebowania firmy 3M w szczegółach
prognozy zlecenia (Order Forecast Details)
Po sprawdzeniu alertów informujących o nowych danych prognozy osoba
przetwarzająca SNC dostawcy przegląda nowe zapotrzebowanie firmy 3M w
oknie Szczegóły prognozy zlecenia – Widok produktu (Order Forecast Details
– Product View).
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Przeglądanie zapotrzebowania firmy 3M w szczegółach
prognozy zlecenia (Order Forecast Details) (ciąg dalszy)
Wskaźniki są wyświetlane w dolnej części okna, a kolumny siatki czasowej
(Time Bucket) przedstawiają horyzont planowania.
 Sposób definiowania siatek czasowych (Time Buckets) jest elastyczny.
Można używać kombinacji lat, miesięcy, tygodniu i dni do przedstawiania
kolumn. Te kombinacje mogą być zapisywane jako profile.
 Domyślny profil siatki czasowej (Time Bucket) to dwunastomiesięczny
horyzont wyświetlania z pierwszymi trzema tygodniami w jednostkach
dziennych, pierwszymi czterema miesiącami w jednostkach tygodniowych i
resztą okresu w jednostkach miesięcznych.
 Należy pamiętać, że wskaźniki są wyświetlane w bazowej jednostce miary,
która niekoniecznie musi być taka sama, jak jednostka miary użyta podczas
zamówienia.
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Przeglądanie zapotrzebowania firmy 3M w szczegółach
prognozy zlecenia (Order Forecast Details) (ciąg dalszy)
W oknie Szczegóły prognozy zlecenia – Podgląd produktu (Order Forecast Details –
Product View), osoba przetwarzająca SNC dostawcy może wyświetlić cztery wskaźniki:
1.

Planowane wymagania klienta: są to wymagania planowane przez firmę 3M.

2. Wiążące wymagania klienta: są to aktualne wymagania firmy 3M zlecone dostawcy.
3. Planowane przyjęcia dostawcy: jest to zobowiązanie dostawcy względem
planowanych wymagań firmy 3M.
4. Wiążące przyjęcia dostawcy: jest to odpowiedź dostawcy na wiążące wymagania
firmy 3M. Stanowi to część procesu PO lub potwierdzenia harmonogramu dostaw.
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Przeglądanie zapotrzebowania firmy 3M w szczegółach
prognozy zlecenia (Order Forecast Details) (ciąg dalszy)
Osoba przetwarzająca SNC dostawcy również sprawdza cztery obliczone wskaźniki.
Obliczone wskaźniki przedstawiają bezwzględną i procentową różnicę między
zapotrzebowaniem planowym i planowanymi przyjęciami, a także wiążącymi
zapotrzebowaniem i przyjęciami:
1.

Różnica między planowanymi przyjęciami / planowanymi wymaganiami (%)

2. Różnica między planowanymi przyjęciami / planowanymi wymaganiami (wartość
bezwzględna)
3. Różnica między wiążącymi przyjęciami / wiążącymi wymaganiami (%)
4. Różnica między wiążącymi przyjęciami / wiążącymi wymaganiami
(wartość bezwzględna)
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Przeglądanie zapotrzebowania firmy 3M w szczegółach
prognozy zlecenia (Order Forecast Details) (ciąg dalszy)
Moduł SNC oblicza cztery wskaźniki i kody kolorów dla dwóch różnic procentowych na
podstawie stałych granic tolerancji. Osoba przetwarzająca SNC dostawcy sprawdza
rozbieżności procentowe między wymaganiami na podstawie następujących kodów
kolorów:
 niebieski: brak danych firmy 3M lub dostawcy;
 czerwony: różnica przekracza określone granice tolerancji (+10%, -5%);
 pomarańczowy: różnica mieści się w określonych granicach tolerancji (+10%, -5%);
 zielony: brak różnicy między danymi firmy 3M i dostawcy.
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Przeglądanie zapotrzebowania firmy 3M w szczegółach
prognozy zlecenia (Order Forecast Details) (ciąg dalszy)
Osoba przetwarzająca SNC dostawcy może również sprawdzić wskaźnik
W drodze (In Transit).

Wartość pola dostawcy W drodze (In Transit) to suma ilości towaru w drodze
do firmy 3M na podstawie awizów dostaw otrzymanych z ECC (Enterprise
Central Component).
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Przeglądanie zapotrzebowania firmy 3M w szczegółach
prognozy zlecenia (Order Forecast Details) (ciąg dalszy)
Podczas przeglądania tych dwóch wymagań osoba przetwarzająca SNC
dostawcy może użyć karty Grafika (Graphic) w oknie Szczegóły prognozy
zlecenia – Widok produktu (Order Forecast Details – Product View) w celu
sprawdzenia wskaźników.
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Szczegółowe instrukcje
Szczegółowe instrukcje na temat przeglądania zapotrzebowania firmy 3M w
oknie Szczegóły prognozy zlecenia – Widok produktu (Order Forecast
Details – Product View) można znaleźć na stronie Supply Network
Collaboration Training.
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Wprowadzanie i zapisywanie planowanych przyjęć dostawcy

Sprawdzanie
nowego
zapotrzebowania
(dostawca)

Przeglądanie
zapotrzebowania
(dostawca)

Wprowadzanie
przyjęć do
OFM
(dostawca)

Przekazywanie
przyjęć do
OFM
(dostawca)

Sprawdzanie
rozbieżności
między
zapotrzebowaniem i
przyjęciami
(3M)

Przeglądanie
planowanych
przyjęć
(3M)
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Wprowadzanie i zapisywanie planowanych przyjęć dostawcy
(ciąg dalszy)

Dostawca może wprowadzić i zapisać planowane przyjęcia dostawcy. W ten sposób
firma 3M poznaje możliwości dostawcy w zakresie realizacji przyszłego
zapotrzebowania firmy 3M. Odbywa się to za pomocą monitorowania wskaźników:
 różnica między planowanymi przyjęciami / planowanymi wymaganiami (%);
 różnica między planowanymi przyjęciami / planowanymi wymaganiami (wartość
bezwzględna).

Dostawca może dokonywać opracowania danych na kilka sposobów:
 Ręczne opracowanie planowanych przyjęć w strukturze tabeli Przegląd – Informacja
w drodze – Tryb dywersyfikacja źródeł dostawy (Overview – In Transit Information –
Multi Sourcing Mode) w oknie Szczegóły prognozy zlecenia – Widok produktu (Order
Forecast Details – Product View).
 Pobranie danych OFM do pliku Excel za pomocą centrum pobierania SNC i
przekazanie zaktualizowanego pliku Excel z powrotem do modułu SNC. Dane są
ładowane w sposób automatyczny do OFM.
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Wprowadzanie i zapisywanie planowanych przyjęć
dostawcy (ciąg dalszy)
Planowane przyjęcia dostawcy są bezpośrednio wprowadzane do komponentu OFM za
pomocą struktury tabeli Przegląd – Informacja w drodze – Tryb dywersyfikacja źródeł
dostawy (Overview – In Transit Information – Multi Sourcing Mode). Jak tylko dostawca
przejdzie do tej struktury tabeli, dodawany jest drugi wskaźnik planowanych przyjęć
dostawcy, który można edytować.
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Wprowadzanie i zapisywanie planowanych przyjęć
dostawcy (ciąg dalszy)
Ten sam proces jest używany w oknie Szczegóły prognozy zlecenia (Order
Forecast Details). W tym oknie planowane przyjęcia dostawcy mogą być
wprowadzone jako produkty z wieloma lokalizacjami.
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Szczegółowe instrukcje
Szczegółowe instrukcje na temat wprowadzania i zapisywania
planowanych przyjęć dostawcy można znaleźć na stronie Supply Network
Collaboration Training.
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Przekazanie planowanych przyjęć dostawcy do OFM
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Przekazanie planowanych przyjęć dostawcy do OFM (ciąg dalszy)
Aby przekazać planowane przyjęcia do modułu SNC, należy przejść do okna
Centrum pobierania (użytkownik zewnętrzny) (Download Center (External User)).
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Przekazanie planowanych przyjęć dostawcy do OFM (ciąg dalszy)
Przed pobraniem pliku OFM do arkusza programu Excel za pomocą Centrum pobierania
(Download Center) należy utworzyć profil pobierania w następujący sposób:
1. Wybierz partnera (Choose Partner).
2. Wybierz rodzaj profilu (Choose Profile Type).
3. Określ kryteria wyboru (Specify Selection Criteria).
4. Zdefiniuj okresowość (Define Periodicity).
5. Rozpocznij generowanie pliku (Initiate File Generation).
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Przekazanie planowanych przyjęć dostawcy do OFM (ciąg dalszy)
Aby przekazać planowane przyjęcia do modułu SNC, należy pobrać plik OFM.
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Przekazanie planowanych przyjęć dostawcy do OFM (ciąg dalszy)
Aby przekazać planowane przyjęcia do modułu SNC, należy zaktualizować
plik OFM i zapisać go jako plik rozdzielany przecinkami (.CSV) (nie w
formacie Excel).
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Przekazanie planowanych przyjęć dostawcy do OFM (ciąg dalszy)
Aby przekazać planowane przyjęcia do modułu SNC, należy przejść do okna
Centrum przekazywania (użytkownik zewnętrzny) (Upload Center (External User)).
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Przekazanie planowanych przyjęć dostawcy do OFM (ciąg dalszy)
Przed przekazaniem pliku OFM do platformy SNC za pomocą Centrum przekazywania
(Upload Center) należy utworzyć profil przekazywania, konfigurując następujące pola:
1. Nazwa profilu (Profile Name)
2. Rodzaj obiektu (Object Type) = Współpraca w zakresie prognozy zamówienia (Order
Forecast Collaboration)
3. Klient (Customer) = CORP_3M
Można wybrać plik do przekazania (File to Upload), lecz nazwa pliku jest stała. Pole
najlepiej pozostawić puste.
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Przekazanie planowanych przyjęć dostawcy do OFM (ciąg dalszy)
Aby przekazać planowane przyjęcia do modułu SNC, należy przekazać plan
dostawcy do OFM za pomocą przycisku Przekaż (Upload).
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Przekazanie planowanych przyjęć dostawcy do OFM (ciąg dalszy)
Aby przekazać planowane przyjęcia do modułu SNC, należy sprawdzić, czy
planowane przyjęcia zostały poprawnie przekazane, wyświetlając je w oknie
Szczegóły prognozy zlecenia – Widok produktu (Order Forecast Details –
Product View).

49

Szczegółowe instrukcje
Szczegółowe instrukcje na temat pobierania, aktualizowania i przekazywania
przyjęć dostawcy do OFM można znaleźć na stronie Supply Network
Collaboration Training.
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Sprawdzanie rozbieżności między zapotrzebowaniem
planowym i planowanymi przyjęciami
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Sprawdzanie rozbieżności między zapotrzebowaniem
planowym i planowanymi przyjęciami (ciąg dalszy)
Zarówno firma 3M, jaki i dostawca otrzymują alert, kiedy dostawca wprowadzi do
modułu SNC planowane przyjęcia, które różnią się o ponad 5% od zapotrzebowania
planowego firmy 3M. Ten alert jest otrzymywany jako powiadomienie e-mail oraz jako
alert prognozy zlecenia (Order Forecast Alert) w monitorze alertów (Alert Monitor).
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Przeglądanie planowanych przyjęć dostawcy w OFM
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Przeglądanie planowanych przyjęć dostawcy w OFM (ciąg dalszy)
Po sprawdzeniu alertów prognozy zlecenia osoba przetwarzająca SNC –
planista 3M przegląda wskaźniki planowanych przyjęć dostawcy i
odpowiadające im kody kolorów w oknie Szczegóły prognozy zlecenia –
Widok produktu (Order Forecast Details – Product View).

54

Przeglądanie planowanych przyjęć dostawcy w OFM (ciąg dalszy)
Dodatkowo zarówno firma 3M, jaki i dostawca mogą przeglądać
podsumowanie rozbieżności między zapotrzebowaniem i przyjęciami w oknie
Przegląd prognozy zlecenia (Order Forecast Overview). Planiści firmy 3M
mogą zdefiniować odpowiednie zapytanie, które pozwoli na dopracowanie
listy produktów lokalizacji w oknie, jako że w OFM wyświetlani są wszyscy
dostawcy.
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Przeglądanie planowanych przyjęć dostawcy w OFM (ciąg dalszy)
Siatki czasowe (Time Buckets) takie jak TB1 i TB2 są względne, ponieważ
produkty lokalizacji mogą posiadać różne ustawienia czasowe w zależności od
tego, w jaki sposób został ustawiony profil siatki czasowej (Time Bucket
Profile). Kodowanie kolorów w komórkach jest podporządkowane tej samej
logice jak w przypadku okna Szczegóły prognozy zlecenia (Order Forecast
Details).
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Podsumowanie modułu
Główne zagadnienia omówione w tym module:
 proces biznesowy OFM przeprowadzany przez firmę 3M i dostawcę;
 wyświetlanie zapotrzebowania firmy 3M;
 wprowadzanie i zapisywanie planowanych przyjęć dostawcy;
 sposób monitorowania planowanych przyjęć dostawcy.
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Wnioski
Główne zagadnienia omówione w tym kursie:
 Monitor alertów (Alert Monitor) jest używany przez dostawcę do określenia nowego
zapotrzebowania firmy 3M.
 Okna Szczegóły prognozy zlecenia (Order Forecast Details) i Szczegóły prognozy zlecenia –
Widok produktu (Order Forecast Details – Product View) są używane przez dostawcę do
przeglądania zapotrzebowania planowego firmy 3M na kluczowe materiały oraz dostarczania
planowanych przyjęć mających na celu realizację tego zapotrzebowania.
 Dostawcy mogą wprowadzać planowane przyjęcia do moduły SNC, dodając je bezpośrednio w
oknie OFM lub za pomocą przekazania pliku w Centrum przekazywania (Upload Center) SNC.
 Monitor alertów (Alert Monitor) jest używany do powiadamiania zarówno planistów firmy 3M,
jak i dostawców o znacznych rozbieżnościach między zapotrzebowaniem firmy 3M a
planowanymi przyjęciami dostawcy. Planiści firmy 3M mogą również korzystać z okien OFM w
celu przeglądania planowanych przyjęć wprowadzonych przez dostawcę.
 Profil siatki czasowej (Time Buckets Profile) jest używany do określenia poziomu
szczegółowości wskaźników z użyciem kombinacji dni, tygodni i miesięcy.
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