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1 Opis

1.1 Povpraševanje dobavitelju

Programski dodatek Povpraševanje dobavitelju predstavlja razširitev oziroma dodatek
paketom 3.0 HermeS. Naročniku pomaga najti optimalno rešitev pri naročanju materiala,
blaga ali storitev.

Za razpisano naročilo dobavitelju je mogoče definirati poljubno število ponudnikov, pri
katerih naročnik preverja komercialne pogoje (razpoložljivost, cene, rabate ...). Vse
rezultate je mogoče vnesti v sistem in jih medsebojno primerjati. Program pomaga
poiskati najcenejšega ponudnika ali posamezne najcenejše inačice. Dokončno odločitev
pa lahko uporabnik sprejme tudi sam.
Na osnovi najdenih najugodnejših pogojev program redefinira prvotno naročilo ali ga
razdeli na več naročil pri posameznih dobaviteljih.

1.2 Odklepanje

Vstopni modul Hermes

Odklepanje

Za uporabo je potreben odklep razširitvenega modula Povpraševanja dobaviteljem
(Okna -> Razširitveni moduli) preko ključavnice:

2 Uporaba

Navodila pokrivajo spremembe v programu Naročila do verzije 6.106.

Dodatek je apliciran je v modulu Naročila, in sicer v sklopu Naročila dobavitelji (gumb
Povpraševanje).
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2.1 Osnovno okno – Pregled povpraševanj dobaviteljem za
naročilo

Funkcijski gumbi:

· Spremeni - služi za urejanje podatkov povpraševanja.
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· Privzemi iz nar. dob. - služi privzemu izvornega naročila dobavitelju v povpraševanje.
Vendar to velja samo za nedobavljene pozicije. Iz seznama vseh izberemo ustrezne in
izbiro potrdimo z gumbom Nadaljuj. Podatki iz izvornega naročila bodo prenešeni v
povpraševanje.

· Pozicije - služi pregledu pozicij povpraševanja.

Za ureditev ali spremembo podatkov izberemo gumb Spremeni. Spremenimo lahko

naslednje podatke: dobavljiva količina, cena, rabat, dobava in opomba.
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· Vse dobavljivo - Z izbiro gumba Vse dobavljivo se za vse pozicije prepiše naročena

količina v dobavljivo. To pomeni, da dobaviteljeve kapacitete zadoščajo za naše

celotno naročilo.

· Podvoji - S pomočjo gumba Podvoji se podvoji zapis celotnega trenutno izbranega

povpraševanja. Na ta način lahko definiramo povpraševanje pri drugem ponudniku.

· Natisni - služi pripravi izbranega povpraševanje za tiskanje. Izgled izpisa je prikazan

na spodnji sliki.

· Pošlji - Z izbiro gumba Pošlji se izbrano povpraševanje pošlje dobavitelju na

elektronski naslov v xml obliki.

· Skupni pregled - Z izbiro gumba Skupni pregled se prikaže skupni pregled vseh

povpraševanj za vsako izmed pozicij izvornega poročila. Na ta način lahko prejete

ponudbe primerjamo med sabo.
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Gumb Samodejna izbira služi samodejni označitvi pozicij povpraševanj. Program

samodejno pripravi oziroma označi ustrezne dobavitelje, ki ustrezajo vsem naročenim

izdelkom in predstavljajo najugodnejšo ponudbo.

Glede na izbiro dobavljene količine v primerjavi z naročeno se polje Tren. označeno

ustrezno obarva. 

 -  količina dobavljivega blaga je enaka količini naročenega

 - količina dobavljivega blaga je večja kot količina naročenega

 - količina dobavljivega blaga je manjša kot količina naročenega

Gumb Generiraj naročilo služi samodejnemu generiranju naročil dobaviteljem glede na

izbrane pozicije povpraševanj. Program nas po generiranju obvesti o število novih naročil
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ter njim pripadajoačim pozicijam. Na novo nastala naročila se zabeležijo v osnovno

tabelo pregleda vseh naročil dobaviteljem.
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