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Tedarikçi El Kitabı

Business
Transformation

3M olarak süreçlerimizi daha verimli hale getirmek için, Business Transformation projesi
kapsamında yeni bir İşletme Kaynak Planlaması (ERP) uygulamasına geçtiğimizi sizlere
bildirmekten mutluluk duyuyoruz.
2 Ağustos 2018’de faaliyete geçirdiğimiz yeni ERP sistemi, iş süreçlerimizi ve bilgi akışımızı
global bir platforma taşıyarak, sizlere daha iyi bir müşteri deneyimi sunmamıza imkan
tanıyacak.
Proje kapsamında ortaya çıkan değişiklikler bu dökümanda açıklanmaktadır.
Bir sorunuz olması halinde lütfen 3M Satın Alma Temsilcisi ile irtibata geçiniz.
Web sitemizi ziyaret edebilirsiniz:
www.3M.com.tr/tedarikcilerimizicin
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There are six main areas
where you will see changes

Tedarikçilerimiz İçin

Yeni Sipariş Yönetimi

3M Fatura İçerik Gereklilikleri
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Tedarikçilerimiz İçin

Yeni Tedarikçi Portalımız:
“Tedarikçilerimiz İçin”
www.3m.com.tr/tedarikcilerimizicin
Avantajlarınız: 3M ile yaptığınız ticari işlemlerinize ilişkin tüm
bilgileri içeren bir portaldır.
“Tedarikçilerimiz İçin”, teslimat ve faturalandırma (satın alım
talepleri ve teslimat sürelerine ilişkin Genel Şart ve Koşullar
dahil), ambalajlama, sevkiyat ve taşımacılık konusundaki iş
esaslarımız ve politikalarımıza ilişkin bilgileri içermektedir.

Ayrıca, SNC ve Ariba Network gibi e-Ticaret çözümlerine ait
bilgiler bulacak ve bunlara kolaylıkla erişebileceksiniz.
3M satınalma ekibimiz, her türlü sorunuzu yanıtlamaktan
mutluluk duyacaktır.
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Yeni Sipariş Yönetimi

Bugün
Satın alım emirlerimizi aşağıdaki şekillerde alıyorsunuz:
• e-posta aracılığıyla,
• Bir 3M tesisine (depo, üretim tesisi veya ofis) ait teslim adresiyle
birlikte.

Business Transformation sonrası
Satın alım emirlerini, e-Ticaret çözümlerimizden biri aracılığıyla 3M
Türkiye’den alacaksınız:
• Ariba Network,
• SNC,
• veya doğrudan EDI aracılığıyla ya da
• e-posta aracılığıyla (e-Ticaret çözümü olmadan).
Teslimat adresi PO üzerinde belirtilecektir.

5

Yeni Sipariş Yönetimi

Bugün
Siparişlerimiz Türkçe dilinde.

Sipariş formu üzerinde mevcut olan 11 haneli 3M stok kodu numaralarını
kullanıyoruz.

Endirekt siparişlerde; talep sahibinin ismi sipariş formu üzerinde
belirtiliyor.
Direkt siparişlerde; iletişim bilgileri sipariş formu üzerinde belirtilmiyor.

Business Transformation sonrası
Değişiklik yok: siparişlerimiz Türkçe dilinde olmaya devam edecek.
Tüm hammadde, paketleme, yarı-mamül ve bitmiş ürünler için 10 haneli
3M stok kodu numaralarını kullanacağız.
Geçiş döneminde, sipariş formu üzerinde iki numarayı da göreceksiniz:
hem eski 11 haneli hem de yeni 10 haneli 3M stok kodu numarası.
Faturalarınızda ve sevk irsaliyelerinizde her iki numarayı da belirtiniz.
Siparişten sorumlu olan satınalma uzmanı, iletişim bilgileri dahil olmak
üzere, sipariş sayfası üzerinde gösterilecektir.
Kendisi, siparişe ilişkin tüm sorularınızda irtibata geçeceğiniz
kişi olacaktır. Unutmayınız: gelecekteki siparişleriniz için, irtibata
geçeceğiniz kişi Polonya‘daki 3M Global Hizmet Merkezi‘nde çalışan ve
Türkçe konuşabilen biri olacaktır.
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Yeni Sipariş Formu

Sipariş sahibinin adresi
Sevkiyat adresi siparişten siparişe değişiklik gösterebilir

Fatura adresi

Fatura alıcısı, fatura adresinden farklı olabilir

Alıcı iletişim bilgileri (normalde Polonya‘daki 3M Global Hizmet
Merkezi‘nden bir kişi)
Yeni 10 haneli ID numarası
Eski 11 haneli ID numarası

İşleri kolaylaştırmak için, geçiş
sürecinde hem eski 11 haneli ürün
IDleri hem de yeni 10 haneli olanlar
kullanılacaktır.
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3M Fatura Gereklilikleri

Bugün

Business Transformation
3M San. ve Tic. A.Ş. e-fatura mükellefidir. e-fatura mükellefi olmayan
tüm tedarikçilerimizin tarafımıza kestikleri tüm faturalarını posta yoluyla
aşağıdak adrese göndermelerini rica ederiz.

Tüm faturalarınızı sevkiyat yaptığınız adrese gönderiyorsunuz.

3M San. Ve Tic. A.Ş./Topcu Sinan Eroglu Caddesi Akel Is Merkezi No:6 |
34805 Kavacik, Istanbul | Turkey
Eğer e-arşiv mükellefiyseniz aşağıdaki e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3M Fatura Gereklilikleri:

tr-3mfatura@mmm.com

8

3M Fatura Gereklilikleri

Sipariş Numarası
3500123456
Fatura
1.
2.
3.

Fatura
1.
2.
3.

-,: _ )

1. Tüm faturalarda, 3M Satın alma siparişi (PO) numarası
bulunmalıdır.
3M PO numarası bulunmayan faturalar, işleme
alınmamış bir şekilde size geri gönderilecektir.

2. 3M PO numarasına herhangi bir özel karakter
(- gibi), noktalama işareti veya boşluk eklemeyiniz.
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3M Fatura Gereklilikleri

Sipariş

Fatura

3. Her bir PO için ayrı fatura gönderin,
toplu fatura göndermeyiniz.

Fatura
1.
2.
3. ?

Sipariş

Sipariş

Fatura

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Sipariş
100 Adet
100

Fatura

=

100 Adet
100

%

4. 3M POsunun birden fazla kalem içermesi
halinde, bir veya daha fazla kalemi her
bir faturada ibraz edebilirsiniz. Hangi
fatura kaleminin hangi PO kalemine
atıfta bulunduğunu açıkça belirtiniz.

5. Para birimi, miktar, miktar birimleri
ve fiyat, 3M PO ile eşleşmelidir.

Fatura
1.
2.
3.

6. Aksi 3M ile kararlaştırılmadıkça,
navlun ücretleri bir kalem olarak fatura
edilmeyecektir.

7. Tüm indirimler birim fiyata yansıtılmalıdır.
Değişikliğin sevkiyat ve faturalandırma
öncesinde 3M POsuna yansıtıldığından
emin olmak için, yapılan her türlü
değişiklik bir Sipariş Teyidi ile (POA) ibraz
edilmelidir.

8. Tüm faturalar, ya e-Ticaret portalı
aracılığıyla ya da PDF halinde
tr-3mfatura@mmm.com adresine
e-posta ile veya basılı fatura halinde
aşağıdaki adrese gönderilmelidir:
Topçu Sinan Eroğlu Caddesi Akel
İş Merkezi No:6 | 34805 Kavacık,
İstanbul | Türkiye
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3M Fatura Gereklilikleri

Fatura
1.
2.
3.

9. Fatura üzerine elle yazılmış bilgileri
işleme alamamaktayız. El yazısı ile
fatura kesilmemesi gerekmektedir.
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3M Fatura Gereklilikleri
3M Türkiye, e-fatura sistemini kullanmaktadır. Gönderdiğiniz
e-faturaların başarıyla işleme alınması için aşağıda belirtilen
şekilde gerekli bilgiler girilmelidir. 3M Türkiye’nin hem
hukuki, hem de operasyonel olarak, aşağıda belirtilmiş olan
hususlara uyumlu olmayan faturaları reddetme hakkı vardır.

Aşağıda bahsedilen fatura gerklilikleri ile uyumlu olmayan
faturalar 3M’in sistemleri tarafından işleme alınamaz.
Böyle bir durumda, uyumlu olmayan fatura reddedilir ve
tedarikçiden faturayı düzeltip tekrar göndermesi istenir.
Ödemelerde olası gecikmeleri önlemek için ret mesajı
alındıktan sonra, en kısa sürede faturanın düzeltilmesi ve
tekrar gönderilmesi gerekmektedir.
Şirketiniz 3M Sanayi ve Tic
A.Ş.’nin tedarikçisi ve aynı
zamanda da müşterisi ise ve
tarafımıza gönderdiğiniz faturayı
3M San ve Tic. A.Ş.’nin tedarikçisi
sıfatıyla gönderdiyseniz, XML
not alanına #3MAP# yazmanız
gerekecektir
Gönderilen fatura, birden fazla
satırlı bir PO’ya aitse, bu durumda
ilgili fatua satırının «Order Line
Refererence» not alanına PO
numarasıyla beraber ilgili PO
satırlarını da #PO number – PO
satır no# formatında yazmanız
gerekecektir.
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Daha fazla bilgi için lütfen ziyaret edin:

www.3M.com.tr/tedarikcilerimizicin
Diğer sorularınızla ilgili daha fazla bilgi
almak için 3M yetkilisi ile iletişime
geçebilirsiniz.

3M Türkiye
Topçu Yüzbaşı Sinan Eroğlu Cad.
Akel İş Merkezi No: 6, A Blok
34805 Kavacık-Beykoz/İSTANBUL
Telefon : +90 216 538 07 77
Faks
: +90 216 537 07 99

