System
PartnerNet
( www.partnernet.pl )

Instrukcja Obsługi

Ostatnia aktualizacja: 08.2013

Spis treści
1. Rozpoczęcie pracy z PartnerNet ................................................................. 3
1.1 Czym jest PartnerNet ........................................................................... 3
1.2 Logowanie i zmiana hasła .................................................................... 3
2. Menu Główne .............................................................................................. 5
2.1 Wyświetlanie danych finansowych ....................................................... 5
2.2 Wyszukiwanie faktur ............................................................................ 6
2.3 Tworzenie zamówień ........................................................................... 8
2.4 Sprawdzanie dostępności produktów ................................................... 8
2.5 Wyszukiwanie i wyświetlanie zamówień............................................... 9
2.6 Sprawdzanie dostaw ............................................................................ 11
2.7 Wnioski upustowe ................................................................................ 11
3. Faktury ........................................................................................................ 13
3.1 Wyświetlanie faktur .............................................................................. 13
3.2 Wydruk faktury ..................................................................................... 15
3.3 Faktura w formacie XML ...................................................................... 15
4. Zamówienia ................................................................................................. 16
4.1 Tworzenie zamówień ręcznie ............................................................... 16
4.1.1 Wypełnianie nagłówka zlecenia.................................................. 16
4.1.2 Przekazanie zamówienia do realizacji ........................................ 19
4.1.3 Dodatkowe opcje........................................................................ 20
4.2 Tworzenie zamówień z pliku ................................................................ 20
4.2.1 Przygotowanie pliku tekstowego ................................................ 21
4.2.2 ZłoŜenie zamówienia .................................................................. 22
5. Sprawdzanie dostępności produktu ............................................................. 27
6. Wyświetlanie zamówień .............................................................................. 29
6.1 Szczegóły zamówienia ......................................................................... 29
6.2 Modyfikacja zamówienia ...................................................................... 31
6.3 Wydruk zamówienia ............................................................................. 31
6.4 Lista zamówień opóźnionych oraz zamówień otwartych ...................... 32
6.5 Sprawdzanie dostaw ............................................................................ 33
7. Podsumowanie ............................................................................................ 34

Strona | 2

1. Rozpoczęcie pracy z PartnerNet
1.1 Czym jest PartnerNet
PartnerNet jest serwisem internetowym Schneider Electric Polska umoŜliwiającym składanie
zamówień oraz przeglądanie informacji finansowych. Jest to system działający w czasie
rzeczywistym co oznacza, iŜ wszystkie dane jakie tu się pojawiają, pojawiają się w tym samym
czasie w systemie sprzedaŜowo-finansowym w firmie Schneider Electric Polska.

Dostęp do narzędzia mogą otrzymać jedynie Partnerzy Schneider Electric Polska (wymagana
jest podpisana umowa o współpracy). Dostęp taki jest przyznawany po kontakcie z opiekunem
firmy (inŜynierem sprzedaŜy) lub jeŜeli go nie znamy – z Centrum Obsługi Klienta. Dane
kontaktowe do COK znajdują się na końcu tej instrukcji oraz na stronie głównej PartnerNet, czyli
www.partnernet.pl

W systemie PartnerNet istnieją dwa typy kont:
– konto z pełnymi uprawnieniami, tj. z moŜliwością składania zamówień oraz podglądu
zamówień, faktur, itp.
– konto z uprawnieniami tylko do podglądu zamówień, faktur, itp.
Informacje widoczne przez uŜytkowników obu typu kont są w większości przypadków takie
same. Na chwilę obecną nie ma moŜliwości wprowadzenia dodatkowych ograniczeń widoku dla
któregokolwiek z kont.

Konta do PartnerNet są kontami imiennymi, tzn. dla kaŜdej osoby w firmie Partnera tworzony
jest oddzielny login.

1.2 Logowanie i zmiana hasła
Aby zalogować się do systemu PartnerNet naleŜy wpisać w przeglądarce internetowej adres:
www.partnernet.pl , a następnie kliknąć na przycisk Wejście.

Na kolejnym ekranie ujrzymy dwa pola, w które naleŜy wpisać login (UŜytkownik) oraz hasło, a
następnie wcisnąć enter lub przycisk Logowanie.
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W tym miejscu moŜemy takŜe zmienić hasło do naszego konta. W takim przypadku po wpisaniu
loginu oraz obecnego hasła naleŜy wcisnąć przycisk Zmień hasło. Przejdziemy do strony, na
której wpisujemy dwukrotnie nowe hasło i potwierdzamy przyciskiem Zmień.

Uwaga: za kaŜdym razem, gdy otrzymujemy hasło od administratora PartnerNet (tj. przy
załoŜeniu nowego konta, odblokowaniu istniejącego oraz przy resecie hasła), jest to tzw.
tymczasowe hasło. Oznacza to, Ŝe przy pierwszym logowaniu system poprosi nas o jego
zmianę na hasło docelowe, wybrane przez nas.

Przy korzystaniu z PartnerNet naleŜy pamiętać, iŜ konta nieuŜywane (brak logowania w ciągu
ostatnich 3 miesięcy) są automatycznie blokowane.

Aby odblokować konto lub zresetować hasło (np. gdy go zapomnimy) naleŜy skontaktować się
mailowo z Centrum Obsługi Klienta (COK) - poland.helpdesk@schneider-electric.com
W treści wiadomości proszę pamiętać, aby podać swój login (standardowo jest to 10-cyfrowa
liczba).
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2. Menu Główne
Po zalogowaniu ujrzymy stronę główną PartnerNet.

2.1

Wyświetlanie danych finansowych

W górnej części strony znajduje się tabela wyświetlająca stan naszego limitu kredytowego
przydzielonego w firmie Schneider Electric Polska Sp. z o.o.
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Zaległe płatności (dni)
pokazane są tu opóźnienia w płatnościach liczone w dniach od terminu płatności faktury.
Kredyt
widzimy tutaj wartość niezrealizowanych linii w zamówieniach, wykorzystany juŜ kredyt oraz
przyznany limit kredytowy

2.2

Wyszukiwanie faktur

System pozwala wyszukać fakturę lub listę faktur w zaleŜności od kryterium wyszukiwania, jakie
zostanie wybrane.

Nr Płatnika

JeŜeli nie jesteśmy płatnikiem faktury, a jednocześnie chcemy zobaczyć naszą fakturę jako
odbiorca, musimy w polu Nr Płatnika wybrać z listy numer klienta zdefiniowany według
standardów firmy Schneider Electric Polska, a następnie nacisnąć przycisk Lista faktur. Pole Nr
Płatnika naleŜy obowiązkowo wypełnić, jeŜeli nie jesteśmy płatnikiem faktury – w innym
przypadku, nawet jeśli wypełnimy inne dane (np. nr faktury), system nie wyświetli nam tej
faktury.
Nr Faktury
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JeŜeli chcemy wyświetlić fakturę o konkretnym numerze (zaczynającym się od liczb 51…)
wystarczy, Ŝe wpiszemy ten numer w polu Nr Faktury i naciśniemy przycisk Lista faktur.
Nr Dostawy

Podobnie działa pole z wyszukiwaniem faktur po numerze dostawy (zaczynającym się od liczb
41…), gdzie wystarczy wpisać ten numer i wcisnąć przycisk Lista faktur.
Data sprzedaŜy od… do …

Jeśli nie wypełnimy Ŝadnego z pól, system domyślnie wyświetli nam wszystkie faktury będące w
statusie otwarte, w przedziale czasowym zawartym w polach Data sprzedaŜy od … do …
MoŜemy oczywiście ręcznie modyfikować te daty oraz zmieniać statusy faktur.
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Płatne do

MoŜemy równieŜ wybrać opcje filtrowania faktur wg terminu płatności. W tym celu naleŜy
wpisać odpowiednią datę w polu Płatne do.

2.3

Tworzenie zamówień

Istnieją dwa sposoby tworzenia zamówień w PartnerNet (ich szczegółowy opis znajduje się w
dalszej części instrukcji):


ręcznie (pozycja po pozycji),



z pliku (pozycje są wczytywane ze specjalnie sformatowanego pliku tekstowego).

2.4

Sprawdzanie dostępności produktów

System zezwala nam równieŜ na sprawdzenie dostępności produktów w regionalnym
magazynie Schneider Electric. W tym celu wciskamy przycisk Sprawdź dostępność produktu.
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2.5

Wyszukiwanie i wyświetlanie zamówień

PartnerNet pozwala na wyszukiwanie zamówień klienta wg kilku kryteriów. KaŜdorazowo, po
zadaniu tych kryteriów, naleŜy wcisnąć przycisk Lista zamówień.
Utworzone … do …

Domyślnie, jeśli nie wybierzemy Ŝadnych opcji, system automatycznie wyświetli nam wszystkie
zamówienia w przedziale czasowym określonym w polach Utworzone … do…. MoŜemy
oczywiście zmienić te daty i wybrać interesujące nas ramy czasowe.
Materiał

Innym sposobem filtrowania jest wybór po konkretnej referencji materiału, czyli w polu Materiał
moŜemy wpisać kod produktu wg oznaczeń Schneider Electric i wyświetlić zamówienia, w
których się on znajduje.
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Dokument sprzedaŜy

Jeśli znamy nr potwierdzenia zamówienia w Schneider Electric Polska (zaczynający się od cyfr
31…), moŜemy go wpisać w polu Dokument sprzedaŜy. Po wciśnięciu przycisku Lista
zamówień system wyświetli tylko to jedno konkretne zamówienie.

Nr zamówienia klienta

Podobnie jest z wyszukiwaniem zamówień po numerze klienta. Wtedy taki numer wpisujemy w
polu Nr zamówienia klienta.
Zamówienia opóźnione oraz otwarte

Mamy równieŜ do wyboru dwa zdefiniowane kryteria wyświetlania zamówień. Zamówienia
opóźnione, gdzie system wyświetla nam wszystkie linie niezrealizowane w stosunku do
pierwotnej daty na pierwszym potwierdzeniu zamówienia. Drugie kryterium to lista wszystkich
niezrealizowanych linii w zamówieniach otwartych.
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2.6

Sprawdzanie dostaw

Kolejną funkcją jest moŜliwość sprawdzenia dostawy produktów na dany dzień. Pozwala nam to
oszacować, jakiej dostawy moŜemy się spodziewać wybranego przez nas dnia.

2.7

Wnioski upustowe

Na samym dole strony znajduje się ostatni przycisk – Wnioski upustowe.

Po wybraniu zakładki Wnioski upustowe otwiera się okno, w którym widoczne są informacje
dotyczące poszczególnych wniosków upustowych wypisanych dla zalogowanego Partnera.

W oknie „Status wniosku” moŜna wybrać:

PoniŜej widzimy tabelę z następującymi kolumnami:

 numer wniosku upustowego
 numer odbiorcy (wg standardu Schneider Electric Polska)
 nazwisko wnioskodawcy (inŜynier sprzedaŜy Schneider Electric Polska)
 data waŜności wniosku
 rodzaj dokumentu sprzedaŜy (rodzaj zamówienia)
 status wniosku
 kwota pozostała do wykorzystania
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Dane te są widoczne zarówno dla uŜytkowników uprawnionych jedynie do podglądu danych, jak
i tych, którzy mają uprawnienia do składania zamówień poprzez narzędzie PartnerNet.
Szczegółowe informacje o realizacji wniosków upustowych (opisane poniŜej) są dostępne tylko
dla uŜytkowników, którzy mają uprawnienia do składania zamówień poprzez narzędzie
PartnerNet.

Po kliknięciu na konkretny numer wniosku upustowego (pierwsza kolumna) ujrzymy po prawej
stronie dodatkową tabelę z informacjami o poszczególnych liniach wybranego wniosku
upustowego:

 Numer wniosku oraz Wnioskodawca
 Status pozycji (linii we wniosku upustowym):
o

A – otwarta (zatwierdzona, w trakcie realizacji)

o

C – zamknięta (wyczerpany limit kwotowy lub upłynął termin waŜności wniosku)

o

N – Nowa (dla nowych wniosków, które są w trakcie procesu akceptacji)

 Grupa i podgrupa cenowa materiału dla danej linii wniosku
 Kwota pozostała do wykorzystania w ramach danej linii wniosku
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3. Faktury
Aby zobaczyć interesującą nas fakturę naleŜy wybrać ją z listy, jaka otworzy się po wciśnięciu
przycisku Lista faktur. Wyszukiwanie faktur wg określonych kryteriów zostało opisane w
punkcie 2.2 tej instrukcji.
Aby otworzyć daną fakturę naleŜy kliknąć na jej link z numerem w kolumnie Faktura (widok
faktury został opisany w kolejnym punkcie, 3.1).

W tabeli moŜemy takŜe podejrzeć takie informacje jak:

 Data wystawienia faktury,
 Wartość netto,
 Kwota podatku,
 Kwota brutto,
 Data rozliczenia,
 Data płatności,
 Status,
 Ilość dni opóźnień. Jeśli system wyświetla ilość dni opóźnień ze znakiem (-) oznacza to,
Ŝe tyle dni zostało do płatności danej faktury. Liczba bez znaku (-) oznacza ilość dni, jaka
juŜ minęła od terminu płatności faktury.

 Numer dokumentu dostawy,
 Adres dostawy.

3.1

Wyświetlanie faktur

Na fakturze w systemie PartnerNet są dokładnie te same dane, co na fakturze papierowej. Co
istotne, faktura taka powstaje w momencie wydruku jej na papierze w magazynie Schneider
Electric Polska.
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Dane zawarte w nagłówku faktury są następujące:

 Nr faktury
 Data sprzedaŜy
 Data wystawienia faktury
 Data płatności faktury
 Dane płatnika
 Dane odbiorcy
 Dane sprzedawcy
 Kwota brutto
 Kwota netto
 Kwota podatku
 Nr dokumentu dostawy
Dane dla poszczególnych linii zamówienia:

 Pozycja – nr pozycji w zamówieniu
 Materiał – kod produktu
 Nazwa – nazwa opisowa produktu
 Ilość zafakturowana – ilość zafakturowanych sztuk materiału
 Jednostka sprzedaŜy
 Cena Jednostkowa – cena netto za jedną sztuką danego produktu
 Wartość netto – cena netto za całą linię na fakturze
 Kwota podatku – kwota podatku VAT
 Dokument sprzedaŜy – numer dokumentu potwierdzenia zamówienia w Schneider
Electric Polska (zaczynający się od cyfr 31…)

 Nr zamówienia – numer zamówienia klienta
 Dostawa – numer dostawy

Strona | 14

3.2

Wydruk faktury

Aby wydrukować fakturę naciskamy przycisk Drukuj, a następnie z poziomu przeglądarki
internetowej wybieramy z menu Plik ► Drukuj

Pojawiają się nam te same dane jak na fakturze w poprzedniej opcji z tą róŜnicą, Ŝe formularz
jest dostosowany do opcji wydruku.

3.3

Faktura w formacie XML

System pozwala pobrać dowolną fakturę w formacie XML. Jest to format wymiany danych
pomiędzy systemami informatycznymi, co oznacza, Ŝe jeśli mamy specjalnie skonfigurowany
moduł zaczytywania plików XML to taką fakturę moŜemy wczytać bezpośrednio do naszego
systemu IT bez przepisywania pozycji. W celu uzyskania dodatkowych szczegółów prosimy o
kontakt z administratorem PartnerNet.
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4. Zamówienia
W systemie PartnerNet moŜna składać zamówienia na dwa sposoby:


ręcznie (wpisywanie pozycji po pozycji),



z pliku (pozycje są wczytywane ze specjalnie sformatowanego pliku tekstowego).

4.1

Tworzenie zamówień ręcznie (pozycja po pozycji)

4.1.1 Wypełnianie nagłówka zlecenia
Aby rozpocząć tworzenie zamówienia ręcznie, naleŜy na stronie głównej wcisnąć przycisk
Nowe zamówienie.

Ujrzymy następujący ekran:

Aby utworzyć nowe zamówienie wypełniamy najpierw informacje w nagłówku, tj:


Adres odbiorcy towaru – klienci zamawiający w systemie PartnerNet mogą wybrać
jednego z odbiorców, jakich mają zdefiniowanych i przypisanych do siebie w systemie.
Lista ta moŜe być modyfikowana w porozumieniu z opiekunem firmy (inŜynierem
sprzedaŜy).



Nr zamówienia – w tym polu wpisujemy numer zamówienia wg własnego systemu
zamówień



śądana data dostawy – w polu tym moŜemy wpisać Ŝądaną datę dostawy, z
zastrzeŜeniem, iŜ nie moŜe ona wybiegać dalej niŜ 3 miesiące naprzód. Domyślnie jest
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ona ustawiona na dzień bieŜący. Oznacza to, Ŝe realizacja zamówienia będzie
realizowana tak szybko jak to moŜliwe, zgodnie z zasadami Schneider Electric Polska


Rodzaj dok. Sprzed. – w tym miejscu wybieramy rodzaj zamówienia. Domyślnie jest
ustawione zamówienie „ZLTK standard” jako zamówienie standardowe i tą właśnie opcje
najczęściej wybieramy. Drugą opcją jest zamówienie logistyczne „ZMTK magazyn”.
Opcję tą wybieramy, jeŜeli posiadamy porozumienie pozwalające nam dokonywać
zamówień logistycznych w Schneider Electric Polska, pamiętając, Ŝe przy tworzeniu
takiego zamówienia moŜemy wybrać jako odbiorcę jedynie magazyn centralny.



Numer wniosku upustowego – jeŜeli zamówienie ma być realizowane na ponad
standardowych warunkach handlowych, musimy wpisać numer wniosku upustowego w
tym miejscu. Do danego zamówienia wpisujemy tylko jeden numer wniosku upustowego.
Numer ten zostanie automatycznie przesłany do Centrum Obsługi Klienta wraz z
informacją o numerze klienta oraz numerze zamówienia. Dopiero na podstawie tego
numeru wniosku zamówienie zostanie zmodyfikowane wg ustaleń zaakceptowanych we
wniosku rabatowym.



Dostawa kompletna – jeŜeli zaleŜy nam, aby wszystkie zamówione pozycje przyszły
jednym transportem, naleŜy zaznaczyć to pole



Komentarz do zamówienia – do kaŜdego zamówienia moŜemy dodać własny
komentarz. Jest to miejsce na informacje, których nie moŜna wpisać w pozostałe pola
(nie wpisujemy tu np. numeru wniosku upustowego, na który przeznaczone jest
odpowiednie pole)

Po uzupełnieniu informacji w nagłówku, przechodzimy do dodawania pozycji do zamówienia.

W polu Materiał podajemy indeks materiału wg oznaczeń firmy Schneider Electric, zaś w polu
Il. Zlec podajemy ilość, jaką chcemy zamówić. Po wpisaniu tych dwóch informacji naciskamy
przycisk OdświeŜ lub klawisz Enter.

Jeśli nie znamy pełnego kodu produktu, moŜemy wpisać jego początkową cześć umieszczając
na końcu znak (*), np: WPT1B*. Po naciśnięciu OdświeŜ lub Enter system wyświetli nam listę
wszystkich produktów zaczynających się od WPT1B… Nie ma znaczenia, czy kod wpisujemy
wielkimi czy małymi literami.
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Po wybraniu odpowiedniego produktu i sprecyzowaniu ilości, jaką chcemy zamówić system
wyświetli nam dane dotyczące tej linii.



Pozycja – numer pozycji w zamówieniu



Materiał – kod produktu Schneider Electric



Nazwa – nazwa opisowa produktu



Ilość zlecenia – ilość jaką zdeklarowaliśmy w zamówieniu



Cena netto – cena za jedną sztukę po upuście standardowym



Cena katalogowa – cena za jedną sztukę w cenach katalogowych



Suma – kwota razem za ilość sztuk liczonych po cenie rabatowej



Rabat – wartość procentowa upustu standardowego dla tej pozycji



Kasowanie – aby usunąć tą linię (produkt) z zamówienia, naleŜy zaznaczyć to pole i
wcisnąć poniŜej przycisk OdświeŜ



Data dostawy – data dostawy przy tworzeniu zamówienia dla tej pozycji



Ilość potwierdzona – potwierdzona ilość w dostawie przy tworzeniu zamówienia



Stan – dostępna ilość tego produktu w magazynie Schneider Electric



Status – status magazynowania produktu



LOQ – skrót od Large Order Quantity, zamówienie z duŜą ilością sztuk zamawianego
produktu. Schneider Electric gwarantuje standardowy czas realizacji zamówień do
klientów dla ilości nie przekraczających wartości LOQ dla danego produktu w odniesieniu
do miejsca dostawy w danym dniu. W praktyce LOQ oznacza, Ŝe jeśli dana referencja
ma zdefiniowane LOQ na poziomie 235 sztuk, a w zamówieniu znajduje się 250 sztuk,
istnieje duŜe prawdopodobieństwo, Ŝe produkty nie zostaną pobrane z dostępnego
zapasu, a całe zamówienie zostanie przesłane do realizacji do centrum dystrybucyjnego
wyŜszego poziomu lub fabryki. MoŜe to wpłynąć na wydłuŜenie terminu dostawy.
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Na samym dole strony widać dwie sumy zliczające ceny ze wszystkich pozycji:


suma po rabatach (po upuście standardowym)



suma w cenach katalogowych

4.1.2 Przekazanie zamówienia do realizacji
Aby utworzyć zamówienie naleŜy po wpisaniu wszystkich pozycji jakie chcemy zamówić,
wcisnąć przycisk Zamów.

System poprosi nas o potwierdzenie chęci złoŜenia zamówienia (komunikat na dole strony).
W tym celu naleŜy ponownie wcisnąć przycisk Zamów.
Po tej operacji system przekaŜe nasze zamówienie do Schneider Electric Polska, wyświetlając
jednocześnie potwierdzenie zamówienia.

Z ekranu potwierdzenia moŜemy:


Powrócić do listy zamówień – Powrót



Wydrukować potwierdzenie – Drukuj



Ponownie edytować zamówienie – Edytuj. Po naciśnięciu tego przycisku system
ponownie wyświetli nam zamówienie w trybie edycji. Po wpisaniu wszystkich zmian
ponownie wciskamy przycisk OdświeŜ, następnie Zamów i potwierdzamy Zamów. NaleŜy
pamiętać o tym, iŜ dane zamówienie moŜemy modyfikować tylko od razu po jego
złoŜeniu. Wszystkie późniejsze modyfikacje mogą być wykonane tylko przez Centrum
Obłsugi Klienta (dane kontaktowe do COK znajdują się m.in. na stronie głównej
PartnerNet).
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4.1.3 Dodatkowe opcje
Przy składaniu zamówień pomocnym narzędziem moŜe okazać się Koszyk.

JeŜeli wpisaliśmy juŜ kilka pozycji do zamówienia, ale nie chcemy jeszcze go składać, moŜemy
zapisać obecną listę w pamięci – słuŜy do tego przycisk Zapisz. MoŜemy teraz wylogować się z
PartnerNet i przy następnej wizycie w serwisie przywrócić zapamiętaną listę poprzez przycisk
Wczytaj. W kaŜdym momencie moŜna takŜe wykasować trzymaną w pamięci listę – w tym celu
naleŜy uŜyć przycisku Wykasuj. System moŜe zapamiętać na raz tylko jedną listę.

W przypadku, gdy wpisaliśmy kilka pozycji, ale nie chcemy jednak ich zamawiać wystarczy
wcisnąć przycisk Wykasuj wszystko, a wszystkie pozycje zostaną usunięte z listy.

4.2

Tworzenie zamówień z pliku

Aby utworzyć zamówienie z pliku, z poziomu głównego menu wybieramy przycisk Tworzenie
zamówienia z pliku.

Po naciśnięciu tego przycisku system utworzy nam nowe okno w przeglądarce internetowej.

Następnie wciskamy przycisk Przeglądaj i wskazujemy na naszym dysku plik TXT, z którego
system ma zaczytać dane. System powróci do poprzedniego okna wyświetlając w polu nazwę
wskazanego pliku. Aby zaczytać dane naleŜy teraz wcisnąć przycisk Odczyt z pliku.

Strona | 20

4.2.1 Przygotowanie pliku tekstowego
Poprawny format pliku do tworzenia zamówień to plik tekstowy (z rozszerzeniem txt), gdzie w
pierwszej kolumnie jest podany kod produktu (referencja), zaś w drugiej kolumnie ilość.
Kolumny są rozdzielane znakami tabulacji. Inne formaty pliku (m.in. xls, csv) nie są obsługiwane
w obecnej wersji PartnerNet.

Przykładowa linia w takim pliku wygląda następująco (kod produktu[znak tabulacji]ilość):
LA1KN02

15

Plik taki bardzo łatwo przygotować na podstawie arkusza z programu Excel. W tym celu naleŜy
utworzyć plik w programie Excel, pamiętając o zasadzie, Ŝe w pierwszej kolumnie podajemy
kody materiałów Schneider Electric, natomiast w drugiej kolumnie podajemy ilości, jakie chcemy
zamówić.

Następnie gotowy plik z danymi zapisujemy jako plik: Tekst (rozdzielany znakami tabulacji)
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4.2.2 ZłoŜenie zamówienia
Po wybraniu tego przycisku system przejdzie do okna z nagłówkiem zamówienia.

W nagłówku zamówienia moŜemy wpisać następujące informacje:


Nr zamówienia – numer zamówienia wg własnego systemu zamówień



śąd. Data dost. – w polu tym moŜemy wpisać Ŝądaną datę dostawy, z zastrzeŜeniem, iŜ
nie moŜe ona wybiegać dalej niŜ 3 miesiące naprzód. Domyślnie jest ona ustawiona na
dzień bieŜący. Oznacza to, Ŝe realizacja zamówienia będzie realizowana tak szybko jak
to moŜliwe, zgodnie z zasadami Schneider Electric Polska



Typ – w tym miejscu wybieramy rodzaj zamówienia. Domyślnie jest ustawione
zamówienie „ZLTK standard” jako zamówienie standardowe i tą właśnie opcje
najczęściej wybieramy. Drugą opcją jest zamówienie logistyczne „ZMTK magazyn”.
Opcję tą wybieramy, jeŜeli posiadamy porozumienie pozwalające nam dokonywać
zamówień logistycznych w Schneider Electric Polska, pamiętając, Ŝe przy tworzeniu
takiego zamówienia moŜemy wybrać jako odbiorcę jedynie magazyn centralny.



Komentarz do zamówienia – do kaŜdego zamówienia moŜemy dodać własny
komentarz. Jest to miejsce na informacje, których nie moŜa wpisać w pozostałe pola (nie
wpisujemy tu np. numeru wniosku upustowego, na który przeznaczone jest odpowiednie
miejsce)



Numer wniosku upustowego – jeŜeli zamówienie ma być realizowane na ponad
standardowych warunkach handlowych, musimy wpisać numer wniosku upustowego w
tym miejscu. Do danego zamówienia wpisujemy tylko jeden numer wniosku upustowego.
Numer ten zostanie automatycznie przesłany do Centrum Obsługi Klienta wraz z
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informacją o numerze klienta oraz numerze zamówienia. Dopiero na podstawie tego
numeru wniosku zamówienie zostanie zmodyfikowane wg ustaleń zaakceptowanych we
wniosku rabatowym.


Dostawa kompletna – jeŜeli zaleŜy nam, aby wszystkie zamówione pozycje przyszły
jednym transportem, naleŜy zaznaczyć to pole

Na końcu klikając w pierwszą kolumnę, wybieramy odbiorcę, do którego ma trafić towar z
zamówienia.

W kolejnym kroku mamy dwie moŜliwości do wyboru:


Zamówienie ze sprawdzeniem pozycji – przed złoŜeniem zamówienia wszystkie
pozycje są dodatkowo sprawdzane (czy nie ma błędu w kodzie produkt, czy są dostępne,
itp.)



Zamówienie bezpośrednio z pliku – zamówienie jest bezpośrednio wysyłane do
realizacji, a pozycje, które z jakiegoś powodu nie mogą być zamówione są
automatycznie pomijane

Jeśli wybraliśmy opcję Zamówienie ze sprawdzeniem pozycji, system wykona wszystkie
sprawdzenia i pokaŜe je nam w formie tabeli.

W pozycjach mamy takie dane jak


Pozycja – numer pozycji w zamówieniu



Materiał – kod produktu



Nazwa – nazwa opisowa produktu



Ilość zamówiona – Ŝądana ilość w zamówieniu



Cena netto – cena po upuście standardowym za sztukę
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Cena cennikowa – wartość jednej sztuki po cenach katalogowych



Wartość – wartość linii po upuście standardowym



Data dostawy – data dostawy podczas tworzenia zamówienia



Ilość w zamówieniu – potwierdzona ilość jaka będzie dostarczona według daty dostawy



Rabat – informacja o rabacie standardowym



Zmiana – jeśli system znajdzie zamiennik do produktu, to właśnie w tej kolumnie go
wyświetli



Znacznik usuwania – jeŜeli po zaczytaniu listy chcemy którąś pozycje usunąć
zaznaczamy kwadracik w tej kolumnie i klikamy na przycisk OdświeŜ



Uwagi – w tej kolumnie system będzie wyświetlał wszelkie komunikaty o modyfikacji linii.



LOQ – skrót od Large Order Quantity, zamówienie z duŜą ilością sztuk zamawianego
produktu. Schneider Electric gwarantuje standardowy czas realizacji zamówień do
klientów dla ilości nie przekraczających wartości LOQ dla danego produktu w odniesieniu
do miejsca dostawy w danym dniu. W praktyce LOQ oznacza, Ŝe jeśli dana referencja
ma zdefiniowane LOQ na poziomie 235 sztuk, a w zamówieniu znajduje się 250 sztuk,
istnieje duŜe prawdopodobieństwo, Ŝe produkty nie zostaną pobrane z dostępnego
zapasu, a całe zamówienie zostanie przesłane do realizacji do centrum dystrybucyjnego
wyŜszego poziomu lub fabryki. MoŜe to wpłynąć na wydłuŜenie terminu dostawy.

Jeśli dokonaliśmy jakiś modyfikacji i chcemy zobaczyć ich rezultat naciskamy przycisk OdświeŜ
(znajdujący się na samym dole strony). Aby zaakceptować zamówienie naleŜy wcisnąć przycisk
Zamów.

Po wciśnięciu przycisku Zamów i zapisaniu zamówienia, PartnerNet jeszcze raz zrobi
weryfikacje wszystkich pozycji i usunie te, które nie mogły zapisać się w zamówieniu oraz
dokona zaokrąglenia do pełnych paczek czy podmieni zamienniki. W nagłówku zamówienia
pojawi się w polu Dokument SD numer potwierdzenia zamówienia w Schneider Electric Polska.
Na końcu listy, zamiast przycisku Zamów wyświetli się teraz przycisk Wyjątki.
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System wyświetli nam pełny raport niezgodności z zamówienia, które przed chwilą
utworzyliśmy.

Na dole strony znajdziemy przycisk List, po kliknięciu którego zobaczymy listę ostatnich
zamówień, jakie utworzyliśmy z pliku.
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Natomiast po wybraniu danego zamówienia i naciśnięciu przycisku Lista szczegółowa, system
wyświetli raport niezgodności dla tego wybranego zamówienia.
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5. Sprawdzanie dostępności produktu
Aby sprawdzić dostępność produktu w magazynie Schneider Electric naleŜy wcisnąć
na pierwszej stronie przycisk Sprawdź dostępność produktu.

Ekran sprawdzania dostępności produktu wygląda następująco:

Aby sprawdzić dostępność produktu naleŜy w polu materiał wpisać kod produktu według
oznaczeń Schneider Electric, a następnie wcisnąć przycisk Sprawdź.
Jeśli nie znamy pełnego kodu produktu, moŜemy wpisać jego początkową cześć umieszczając
na końcu znak (*), np: WPT1B*. Po wciśnięciu Sprawdź lub Enter system wyświetli nam listę
wszystkich produktów zaczynających się od WPT1B… Nie ma znaczenia, czy kod wpisujemy
wielkimi czy małymi literami.

Po wybraniu lub wpisaniu referencji system wyświetli nam dane na temat tego produktu.
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Materiał - kod materiału



Nazwa – nazwa opisowa materiału



Stan - poziom obecny na magazynie



Stan za 3 dni - poziom za 3 dni na magazynie



Stan za 7 dni - poziom za 7 dni na magazynie



Cykl nowej dostawy w dniach - kolumna wskazuje ilość dni jaka jest potrzebna na
przesłanie materiału do magazynu Schneider Electric od momentu zamówienia, jeśli
produkt jest niedostępny w chwili obecnej na magazynie Schneider Electric



Uzupełnienie stanu w nowym cyklu - system wskazuje datę w jakiej spodziewany jest
produkt na magazynie Schneider Electric, jeśli zamówienie byłoby zrobione dzisiaj, a
produkt jest niedostępny w chwili obecnej na magazynie Schneider Electric



Upust - rabat standardowy dla tej grupy produktów



Cena katalogowa – cena katalogowa nie uwzględnia standardowych upustów



Zawartość opakowania w szt. – w kolumnie tej podana jest minimalną ilość, jaką
moŜna zamówić wybranego produktu



Kategoria produktu – Klasyfikacja produktów wg obsługi logistycznej, gdzie
o C1 – oznacza produkt dostępny na magazynie
o C2 – oznacza produkt częściowo dostępny na magazynie
o C3 – oznacza produkt tylko na zamówienie.
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6. Wyświetlanie zamówień
Aby znaleźć intersujące nas zamówienie musimy określić kryteria wyszukiwania na stronie
głównej serwisu (przedział czasowy, nr zamówienia, itp.). Szczegóły dotyczące wyszukiwania
zamówień znajdują się w punkcie 2.5 tej instrukcji.

6.1

Szczegóły zamówienia

Po wciśnięciu przycisku Lista zamówień, system wyświetli zamówienia wg wybranych
kryteriów.

Po kliknięciu na numer wybranego zamówienia (w kolumnie Dokument sprzedaŜy), po prawej
stronie wyświetlą się jego szczegóły, związane głównie z dostawą.

W kolumnach znajdują się następujące dane:


Pozycja – nr pozycji w zamówieniu



Materiał – indeks produktu wg Schneider Electric



Nazwa – nazwa opisowa produktu



Data dostawy – planowana data dostawy
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Łącz. il. zlec. – ilość sztuk w zamówieniu



Dostawa – numer listu wysyłkowego Schneider Electric Polska. Numer ten wyświetli się
w momencie utworzenia takiego listu w systemie Schneider Electric Polska i oznacza, Ŝe
towar został skompletowany i spakowany. Jeśli klikniemy na numer listu wysyłkowego
otworzy nam się strona ze wszystkimi pozycjami jakie są spakowane i przypisane do tej
wysyłki. Po lewej stronie numeru znajduje się symbol

– po kliknięciu na nim

zostaniemy przeniesieni na zewnętrzną stronę, gdzie moŜna sprawdzić status przesyłki.


Dostawy (od/do) – data utworzenia listu wysyłkowego



Ilość dostarczana –potwierdzona ilość produktów, jaka została spakowana w ramach
wysyłki



Faktura – numer faktury. Numer ten wyświetli się w momencie utworzenia faktury do
tego zlecenia. Oznacza to, Ŝe towar wyjechał z magazynu i jest w drodze do odbiorcy.
Numer jest jednocześnie linkiem do faktury w systemie.



Ilość zafakturowana – potwierdzona ilość danego produktu jaka została zafakturowana
do tego zlecenia.



Utworzono dnia – data wystawienia faktury

MoŜemy równieŜ wyświetlić szczegóły zamówienia związane z kwestiami finansowymi – w tym
celu naleŜy wcisnąć przycisk Szczegóły.

System przejdzie do następnego ekranu gdzie dane o zamówieniu będą wyświetlone w
następującej kolejności:
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Pozycja – numer pozycji w zamówieniu



Materiał – kod produktu Schneider Electric



Nazwa – nazwa opisowa produktu



Łącz. il. zlec. – zamówiona ilość danego produktu



Cena Netto – cena netto za sztukę, po uwzględnieniu rabatu standardowego



Cena Katalogowa – cena katalogowa za sztukę



Suma – wartość linii po uwzględnieniu rabatu standardowego



Rabat – procentowa wartość rabatu standardowego



Data dostawy – szacowana data dostawy przy tworzeniu zamówienia



Data pierwszej dostawy – data dostawy produktu wyliczona wg zmian harmonogramu



Ilość Potwierdzona – potwierdzona ilość, jaka zostanie dostarczona według
prognozowanej daty dostawy



6.2

Status – status produktu

Modyfikacja zamówienia

Zamówienia moŜna modyfikować jedynie tuŜ po jego złoŜeniu, na ekranie potwierdzającym
złoŜenie zamówienia (przycisk Edytuj). Jakiekolwiek późniejsze zmiany moŜna wykonać jedynie
przy pomocy Centrum Obsługi Klienta (dane kontaktowe do COK znajdują się m.in. na stronie
głównej PartnerNet).

6.3

Wydruk zamówienia

KaŜde potwierdzenie zamówienia, czyli szczegóły zamówienia, moŜna wydrukować. Z poziomu
szczegóły zamówienia wciskamy przycisk Drukuj.

System wyświetli nam listę wszystkich pozycji w zamówieniu, którą moŜemy wydrukować z
poziomu przeglądarki (wybieramy z menu Plik ► Drukuj).
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6.4

Lista zamówień opóźnionych oraz zamówień otwartych

W systemie moŜemy podejrzeć wszystkie pozycje w zamówieniach otwartych, których daty
dostaw zostały przesunięte względem daty oryginalnej (powstałej podczas tworzenia
zamówienia). Lista dostępna jest po wciśnięciu przycisku Zamówienia opóźnione na głównej
stronie systemu.

PoniŜej znajduje się przycisk Zamówienia otwarte, która wyświetla wszystkie linie zamówień
niezrealizowanych przez Schneider Electric Polska. Po kliknięciu na przycisku Zamówienia
opóźnione bądź Zamówienia otwarte zobaczymy ten sam układ kolumn, opisany poniŜej.



Numer zamówienia – numer potwierdzenia Schneider Electric Polska



Pozycja – numer pozycji w zamówieniu



Twoja sygnatura – numer zamówienia klienta



Referencja – kod produktu



Opis produktu – nazwa opisowa produktu



Ilość – ilość w zamówieniu w danej linii



Data zamówienia – data utworzenia zamówienia



Data dostawy (oryginalna) – data potwierdzenia dostawy w dniu utworzenia
zamówienia



Data pierwszej dostawy – data planowanej dostawy



Data końcowej dostawy – data planowanej dostawy, jeśli w pierwszej dostawie nie
zostaną dostarczone wszystkie produkty.
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6.5

Sprawdzanie dostaw

W systemie moŜemy równieŜ sprawdzić czy na dany dzień nie jest planowana dostawa do
naszego magazynu. W tym celu naleŜy w polu Data dostawy podać Ŝądaną datę, następnie
wcisnąć przycisk Data dostawy.

System wyświetli nam dane w następujących kolumnach:



Dok. sprz. – numer potwierdzenia zamówienia Schneider Electric Polska



Pozycja – numer pozycji w zamówieniu



Materiał – kod produktu Schneider Electric



Nazwa – nazwa opisowa produktu



Ilość zlecenia – ilość zamówiona w danym zleceniu



Wartość netto – kwota linii po upuście standardowym



Cena netto – wartośc jednej sztuki produktu



Faktura – numer faktury jaka została wystawiona do tej pozycji



Łącz. il. potw. – potwierdzona ilość jaka została zamówiona w tej pozycji



Data dokumentu – data utworzenia zamówienia



Dostawa – numer listu wysyłkowego Schneider Electric (jeŜeli juŜ jest w systemie)



Dnia – data utworzenia listu wysyłkowego



Il. dost. – ilość jaka została dostarczona do odbiorcy



Data dostawy – data dostawy



Nr zamówienia – numer zamówienia klienta
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7. Podsumowanie
Mamy nadzieje, Ŝe system PartnerNet będzie Państwu dobrze słuŜył i wspierał komunikację
oraz proces biznesowy pomiędzy Państwem a firmą Schneider Electric Polska. W razie
jakichkolwiek problemów z systemem PartnerNet prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta:
Centrum Obsługi Klienta Schneider Electric Sp. z o.o.
0 801-171-500, 22 511-84-64
poland.helpdesk@schneider-electric.com

Dane te są takŜe zawsze widoczne na stronie głównej serwisu, czyli www.partnernet.pl
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