Poz.

Aplikacja B2B

Opis
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NetBuyer

Platforma Web do zintegrowanego
zarządzania łańcuchem dostaw
zamówień zakupowych od wielu
Dostawców do jednego Klienta.
Wszyscy użytkownicy Platformy muszą
mieć założone konta. Zalecane jest, aby
system Klienta w sposób zintegrowany
wymieniał dane z Platformą.

Funkcje dostępne w pakiecie

1.01 Import prognoz zakupu z systemu Klienta
1.02 Import zamówień zakupu z systemu Klienta
1.03 Podział listy zamówień i automatyczna
dystrybucja na konta dostawców
1.04 Potwierdzanie terminów realizacji zamówień
przez Dostawców
1.05 Kontrola statusu realizacji zamówień –
wizualizacja w panelu Klienta
1.06 Awizacja dostawy na Platformie dla Klienta
Platforma posiada również interfejs do
1.07 Wydruk etykiet transportowych z kodami
integracji z systemami u Dostawców.
kreskowymi
1.08 Wydruk, przesyłanie/Email dokumentów
Definicje:
wysyłkowych
Klient – zarządza swoimi zamówieniami 1.09 Zarządzanie dokumentacją zewnętrzną
zakupu za pośrednictwem Platformy.
załączoną do zamówień
1.10 Automatyczny system ponagleń dostaw
Dostawcy – firmy, które są dostawcami
1.11 Interfejs wymiany danych z systemem Klienta:
dla Klienta i otrzymują zamówienia za
Import: prognoz, zamówień
pośrednictwem Platformy.
Eksport: potwierdzeń, awizacji dostaw,
elektroniczne listy wysyłkowe.
1.12 Interfejs wymiany danych z systemem
Dostawcy (opcjonalnie):
Eksport: prognoz, zamówień
Import: potwierdzeń, awizacji dostaw i list
wysyłkowych
Funkcje i usługi dodatkowe:
Pełna integracja elektronicznej
1.13 Dostosowanie interfejsu Platformy do
wymiany danych pomiędzy systemem
specyficznych wymagań systemu Klienta,
Klienta i Platformą oraz systemami
dostosowanie komunikatów EDI
Dostawców i Platformą umożliwia
1.14 Dostosowanie interfejsu Platformy do
bezobsługową wymianę danych
specyficznych wymagań lokalnych systemów
pomiędzy kontrahentami.
Dostawców, dostosowanie komunikatów EDI

Rodzaj
usługi
Standard

Adaptacja

Adaptacja

Użytkownik
Klient
Abonament
miesięczny

Użytkownik
Dostawca
Opłata za
aktywację
konta i
połączenie z
Klientem

Opłata
jednorazowa
Opłata
jednorazow
a

Uwagi

Dostosowanie i
koszt uzależnione
od rodzaju,
możliwości i
wymogów
systemu.
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NetBuyer VMI

VMI (Vendor Managed Inventory) jest
zaawansowanym narzędziem do
kontroli i zarządzania zapasami
własnych produktów na magazynie
Klienta. Panel planistyczny na
Platformie jest obsługiwany przez
Dostawcę, który podejmuje decyzje
jakie pozycje i w jakiej ilości mają być
dostarczone do Klienta. To rozwiązanie
wymaga zaawansowanego systemu
wymiany danych z systemem Klienta.

2.01. Panel planistyczny do kontroli dostępności
zapasów w magazynie Klienta
2.02 Generowanie sugestii zamówień zakupu dla
systemu Klienta
2.03 Generowanie sugestii zamówień sprzedaży dla
systemu Dostawcy
2.03 Interfejs do systemu Klienta
2.04 Interfejs do systemu Dostawcy (opcjonalnie)

Definicje:
Klient – firma, która pozwala Dostawcy
na zarządzanie swoimi zapasami
magazynowymi.
Dostawca – firma, która utrzymuje
stały poziom swojego asortymentu na
magazynie Klienta.

Rodzaj
usługi
Usługa na
zamówienie

Użytkownik
Klient
Cena do
uzgodnienia
po analizie
lokalnego
systemu

Użytkownik
Dostawca
Cena do
uzgodnienia
po analizie
lokalnego
systemu

Uwagi
VMI jest
dodatkiem do
modułu
NetBuyer. Jest to
indywidualne
rozwiązanie,
dostosowane do
potrzeb danej
firmy.
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NetSeller

Platforma Web do zintegrowanego
zarządzania łańcuchem dostaw
zamówień do Klientów. Wszyscy
użytkownicy muszą mieć konta na
Platformie. Aplikacja obsługuje
wszystkie fazy procesu sprzedaży od
ofertowania do awizacji dostawy.
Zalecane jest, aby lokalny system
Dostawcy wymieniał dane z Platformą
w sposób zintegrowany. Systemy
Klientów również mogą być
zintegrowane z Platformą.

Funkcje dostępne w pakiecie

3.01 Rejestracja zapytań ofertowych i przesyłanie
ich do Dostawcy
3.02 Rejestracja zamówień od Klientów
3.03 Potwierdzanie terminów dostaw
3.04 Panel wizualizacji statusu realizacji zamówień
dla Klientów
3.05 Awizacja dostaw
3.06 Wydruk etykiet transportowych z kodami
kreskowymi
3.07 Wydruk dokumentów wysyłkowych dla
Klientów
3.08 Interfejs wymiany danych z systemem
Dostawcy:
Definicje:
Eksport: prognoz, zamówień
Dostawca – zarządza zamówieniami i
Import: potwierdzeń, awizacji dostaw,
asortymentem na Platformie.
elektronicznych list wysyłkowych.
Klient – za pośrednictwem Platformy
3.09 Interfejs wymiany danych z systemem Klienta:
przesyła do Dostawcy zapytania
Import: prognoz, zapytań, zamówień
ofertowe, zamówienia, prognozy.
Eksport: potwierdzeń, awizacji dostaw i list
wysyłkowych
Funkcje i usługi dodatkowe:
3.10 Dostosowanie interfejsu Platformy do
wymagań systemu Dostawcy, dostosowanie
komunikatów EDI
3.11 Dostosowanie interfejsu Platformy do
wymagań systemu Klienta, dostosowanie
komunikatów EDI
Konfigurator umożliwia samodzielną
3.12 Konfigurator produktu
konfigurację finalnego produktu w
oparciu o udostępnione przez
Dostawcę komponenty wyboru i opcje
dodatkowe.

Rodzaj
usługi
Standard

Użytkownik
Klient
Opłata
jednorazowa
za aktywację
konta i
połączenie z
Dostawcą.

Adaptacja

Użytkownik
Dostawca
Abonament
miesięczny

Opłata
jednorazow
a

Adaptacja

Opłata
jednorazowa

Usługa na
zamówienie

Opłata
jednorazowa

Uwagi

Dostosowanie i
koszt uzależnione
od rodzaju,
możliwości i
wymogów
systemu
Dostosowanie do
specyfiki
produktów
Dostawcy
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NetSubcon

Aplikacja B2B dedykowana dla firm
produkcyjnych, które za
pośrednictwem Platformy oferują
swoje usługi produkcyjne jako
kooperant i firm, które szukają
podwykonawców. Platforma umożliwia
zamieszczanie ogłoszeń, wyszukiwanie
odpowiednich kooperantów,
przesyłanie zapytań ofertowych i
odpowiedzi na zapytania, przesyłanie
zamówień na kooperację.

4.01 Publikowanie ofert usług produkcyjnych wraz z
listą procesów technologicznych i załącznikami
4.02 Wyszukiwanie odpowiednich Dostawców usług
według kategorii i typu produkcji
4.03 Rejestracja i przesyłanie zapytań ofertowych
wraz załączoną dokumentacją do wybranych
Dostawców usług
4.04 Przesyłanie odpowiedzi wraz załączoną
dokumentacją do Klientów
4.05 Rejestracja i przesyłanie zamówień na
kooperację do wybranego Dostawcy usług
4.06 Przesyłanie potwierdzenia zamówienia do
Klienta

Definicje:
Klient – za pośrednictwem Platformy
korzysta z usług produkcyjnych
Dostawca – za pośrednictwem
Platformy oferuje swoje usługi i
otrzymuje zapytania oraz zamówienia
Funkcje i usługi dodatkowe:
Dostosowanie dotyczy wyłącznie
4.07 Dostosowanie interfejsu platformy do
obszaru komunikacji elektronicznej
wymiany danych z systemem Klienta
związanej z obsługą zamówień.
4.08 Dostosowanie interfejsu platformy do
wymiany danych z systemem Dostawcy

4.09 Wyszukiwanie dostawców usług poza listą na
platformie na życzenie Klienta

Rodzaj
usługi
Standard

Użytkownik
Klient
Użytkowanie
konta bezpłatne

Adaptacja

Opłata
jednorazowa

Adaptacja

Usługa na
zamówienie

Użytkownik
Dostawca
Abonament
miesięczny
lub opłata w
zależności
od liczby
otrzymanyc
h zapytań.

Opłata
jednorazow
a
Opłata
jednorazowa

Uwagi
Rozliczenie
miesięczne

Dostosowanie i
koszt uzależniony
od rodzaju,
możliwości i
wymogów
systemu
Koszt jest
każdorazowo
uzgadniany w
oparciu o zakres
zadania.
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NetOutlet

Aplikacja web dedykowana dla firm,
które chcą odsprzedać nadwyżki
magazynowe materiałów do produkcji.
Oferty pozycji do odsprzedaży są
dostępne dla wszystkich użytkowników
Platformy. Firmy, które są
zainteresowane kupnem pozycji z
oferowanych nadwyżek, rejestrują i
wysyłają z pośrednictwem Platformy
zapytania ofertowe, otrzymują
odpowiedzi, składają zamówienia.
Aktualnie platforma obsługuje oferty
odsprzedaży nadwyżek magazynowych
z grupy materiałów hutniczych.

5.01 Wyszukiwanie ofert z listy nadwyżek
magazynowych wg różnych kryteriów wyboru
5.02 Rejestracja i przesyłanie zapytań ofertowych
bezpośrednio z listy wyszukanych pozycji z ofert
5.03 Odpowiedzi na zapytania, przesyłanie ofert i
dokumentów do Klienta
5.04 Rejestracja i przesyłanie zamówień do
Dostawcy
5.05 Potwierdzanie zamówień

Definicje:
Klient – wyszukuje i kupuje nadwyżki
magazynowe
Dostawca – zamieszczają oferty
nadwyżek do odsprzedaży
Funkcje i usługi dodatkowe:
Jeśli Dostawca nie chce, aby dane jego
5.06 Opcja B2P2B przesyła wszystkie zapytania
firmy były widoczne dla Klientów, może ofertowe na konto Partnera (Administratora
skorzystać z dodatkowej usługi –
Platformy), który przesyła dalej do Dostawcy tylko
pośredniczenia w komunikacji:
te zapytania, które spełniają warunki określone
Klient <--> Partner <--> Dostawca
przez Dostawcę. Po zatwierdzeniu zapytania przez
Dostawcę, Partner przesyła odpowiedź do Klienta.

Rodzaj
usługi
Standard

Usługa na
zamówienie

Użytkownik
Klient
Użytkowanie
konta bezpłatne

Użytkownik
Dostawca
Abonament
miesięczny
lub opłata w
zależności
od liczby
wystawiony
ch ofert.

Abonament
miesięczny

Uwagi
Każda oferta jest
publikowana
przez miesiąc.
Dostawca może
skrócić lub
wydłużyć ten
okres. Rozliczenie
liczby
wystawionych
pozycji
miesięczne.

