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1. Wprowadzenie

Moduł POM (Purchase Order Management) rozszerza już istniejący portal dostawców Winkhaus o 

nowe funkcje, które umożliwiają naszym dostawcom przeglądanie zamówień Winkhaus oraz 

przesyłanie drogą elektroniczną potwierdzeń zamówień do firmy Winkhaus. 

Podczas przetwarzania potwierdzenia zamówienia (Purchase Order, PO) dostawca Winkhaus będzie 

mógł także przesyłać do firmy Winkhaus rozbieżne pozycje PO. Te rozbieżności mogą dotyczyć 

ilości, terminu, podziału ilościowego lub ceny. Dodatkowo istnieje możliwość przesłania do firmy 

Winkhaus pozycji PO z dołączonymi komentarzami. Pozycje zamówień mogą być zawsze tylko 

potwierdzone, a nie odrzucone przez dostawcę. 

Cały proces zamawiania/potwierdzania jest obsługiwany przez narzędzie do sterowania przebiegiem 

realizacji, który ma postać powiadomień e-mailowych. To oznacza, że w razie wystąpienia 

określonych zdarzeń, takich jak pierwsza wysyłka zamówienia, rozbieżności w potwierdzeniu 

zamówienia, zmiana zamówienia lub wysyłka dokumentów, dostawca lub osoba kontaktowa 

dostawcy w firmie Winkhaus (zamawiający/kupujący) otrzyma wiadomość e-mail. 

Z perspektywy firmy Winkhaus portal dostawców ma służyć jako jedna platforma 

elektroniczna (zasada „one face to the customer/supplier”, czyli jedna osoba kontaktowa dla klienta/

dostawcy), za pośrednictwem której będą realizowane drogą elektroniczną wszystkie procesy 

związane z zakupami. Obejmuje to w szczególności zapytania/oferty, procesy zamawiania/

potwierdzania zamówień oraz wyniki oceny dostawców. 

W niniejszej dokumentacji został szczegółowo opisany proces składania 

zamówień/potwierdzania zamówień za pośrednictwem portalu dostawców Winkhaus z 

punktu widzenia dostawcy. 
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2. Logowanie i podstawowe funkcje

2.1 Logowanie – dostęp do portalu 

Dostawca loguje się do portalu dostawców Winkhaus za pomocą swoich danych do logowania, 

które otrzymał pocztą elektroniczną podczas rejestracji/zaproszenia do portalu od swojej osoby 

kontaktowej z działu zakupów Winkhaus. Link URL do wywołania portalu dostawców można znaleźć 

na niemieckojęzycznej lub angielskojęzycznej stronie internetowej Winkhaus: 

Po zalogowaniu pojawi się strona główna i na panelu menu z lewej strony, za pomocą punktu 

menu „Bestelleingang” (Odbiór zamówień) dostawca może przeglądać swoje zamówienia oraz 

przetwarzać i wysyłać potwierdzenia zamówień: 
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2.2 Odbiór zamówień – proces potwierdzania zamówienia, etapy procesu 

Jak wyżej wspomniano, dostawca Winkhaus zasadniczo otrzymuje e-mail, gdy następuje nowe 

zamówienie lub zmiana zamówienia w portalu dostawców Winkhaus. Powiadomienie jest przesyłane 

zawsze do zdefiniowanej osoby kontaktowej dostawcy, ew. mogą być to totez różne osoby kontaktowe 

w poszczególnych zakładach Winkhaus. 

Przykładowe powiadomienie e-mailowe w procesie odbioru zamówienia Winkhaus: 

Za pomocą linku w e-mailu dostawca może bezpośrednio otworzyć stronę portalu dostawców 

Winkhaus i zalogować się, korzystając ze swoich danych dostępowych. Jeśli dostawca nie ma 

jeszcze stałych danych dostępowych, w e-mailu zostanie przesłany login/hasło do jednokrotnego 

logowanie dla danego zamówienia („one time account”, czyli konto jednorazowe). 

Etapy procesu potwierdzania zamówienia: 

a. Wywołanie zamówienia za pomocą menu „Bestelleingang” (Odbiór zamówień)

W celu przetwarzania proces zamawiania można wyświetlić z poziomu nagłówka lub z poziomu 

poszczególnej pozycji. W celu przeglądu/wywołania wszystkich zamówień zaleca się, aby na początku 

widoku zamówień wybrać „Kopfebene unternehmensweit – Alle”.Tutaj będą wyświetlone wszystkie 

procesy zamówień, tzn. otwarte, jak i potwierdzone i zrealizowane/dostarczone zamówienia. 
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Przykład procesu potwierdzania: 

Zamówienie 4500298215 w widoku z poziomu nagłówka (Kopfebene) jest jeszcze nieprzetworzone – 

status zamówienia to „Versendet” (Wysłane); symbol lampy jest wyszarzony a dokument PDF jeszcze 

nie został otwarty (bliższe objaśnienia na temat statusów i symboli menu – patrz rozdział 2.4).

b. Kliknięcie symbolu katalogu  ,aby otworzyć szczegóły procesu zamawiania 

Jeśli zamówienie ma status „Versendet” (Wysłane), należy najpierw otworzyć dokument PDF 

zamówienia, aby możliwa była rejestracja potwierdzenia zamówienia: 

Na powyższym rysunku widać, że jeszcze nie można potwierdzić pozycji zamówienia          
(= tryb wyświetlania, ponieważ brak jest pól wprowadzania danych). W tym momencie dokument 

PDF zamówienia jeszcze nie został otwarty. 
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c. Otwarcie dokumentu  PDF zamówienia za pomocą kliknięcia numeru zamówienia

zaznaczonego na niebiesko

Poniżej znajduje się fragment otwartego dokumentu PDF z osobą do kontaktu w sprawie zamówienia: 

Po zamknięciu dokumentu PDF zamówienia, widok szczegółowy zamówienia będzie gotowy do 

wprowadzania danych w celu rejestracji potwierdzenia zamówienia: 
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d. Rejestrowanie potwierdzenia zamówienia dla pozycji zamówienia

Teraz można indywidualnie przetwarzać pozycje zamówienia. Kliknięcie przycisku 

„Sichern und zurücksenden” (Zapisz i odeślij z powrotem) spowoduje odesłanie PO do firmy 

Winkhaus. 

Na poniższym przykładzie wykonano następujące potwierdzenie: 

Poz. 10: podział ilości na 2 dostawy  

(po 5 szt. z przesunięciem terminu dla drugiej dostawy) 

Poz. 20: tylko dodano komentarz 

Pole wyboru  przy numerze potwierdzenia jest nie aktywne, tzn. bez haczyka to 

znaczy, że ta pozycja pozostanie otwarta do potwierdzenia 

Poz. 30: pozycje z przesunięciem terminu potwierdzone 

Po wysyłce PO zmieni się status zamówienia na poziomie nagłówka i pozycji. 
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Nowy status zamówienia w widoku „Kopfebene” (Poziom nagłówka): 

Na niniejszym przykładzie status zamówienia zmienia się z „versendet” (wysłane) na „teilweise 

bestätigt” (częściowo   potwierdzone). Zmiana symbolu lampy z szarego na  pomarańczowy: 

Nowy status zamówienia i pozycji w widoku „Positionsebene” (Poziom pozycji): 

Zmiana dla poz. 10 i 30 z „versendet” (wysłane) na status „bestätigt” (potwierdzone) oraz koloru 

symbolu lampy z szarego na zielony; poz. 20 jest jeszcze otwarta do potwierdzenia, dlatego status 

to „versendet” (wysłane) a symbol lampy ma kolor szary: 

Zasadniczo dostawca Winkhaus może powtórnie wysyłać nowe potwierdzenia zlecenia dla danego 

zamówienia. Obowiązuje następujący wyjątek: 

Jeśli dostawca przesłał PO z rozbieżnością cenową, status zamówienia zmieni się na „in 

Klärung” (do wyjaśnienia). W tej fazie nie można ponownie potwierdzić całego zamówienia, tzn. firma 

Winkhaus najpierw musi zaakceptować lub odrzucić rozbieżność cenową. Jeśli to nastąpi, 

zamówienie będzie znowu otwarte dla ponownego PO. 

W portalu dostawców pozycja zamówienia będzie zamknięta, gdy zostanie zarejestrowane odebranie 

towarów w SAP. Pozycja zamówienia zmieni status na „geliefert” (dostarczone) i potwierdzenie nie 

będzie już możliwe. Informacja zwrotna w portalu dostawców o odebraniu towaru jest rejestrowana 

podczas przetwarzania akcji (job run) w systemie SAP, które odbywa się o określonej godzinie w ciągu 
dnia.

Gdy dostawca przesłał potwierdzenie zamówienia (PO) dla określonego zamówienia, to PO będzie 

automatycznie zarejestrowane w systemie SAP firmy Winkhaus dla danego zamówienia. Również 

rozbieżności ilościowe i terminowe są bezpośrednio rejestrowane jako pozycje PO w zamówieniu w 

SAP, jednak zamawiający (najczęściej dysponent osobiście) zasadniczo otrzymuje informację o 

rozbieżnościach w PO za pośrednictwem wiadomości e- mail. Tutaj odrębna akceptacja nie jest 

konieczna. Jednak z punktu widzenia dysponenta należy zdecydować, czy zaakceptować rozbieżność 

terminową/ilościową. Jeśli nie, niezbędna jest konsultacja z dostawcą; ew. nastąpi nowe PO lub 

konieczne będzie dopasowanie procesu zamawiania. 
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Jeśli w PO występuje rozbieżność cenowa, właściwy kupujący dla danej grupy towarów będzie o tym 

poinformowany pocztą elektroniczną. Pozycje PO z rozbieżnością cenową nie będą automatycznie 

rejestrowane w systemie SAP, ale najpierw muszą zostać sprawdzone przez właściwego kupującego i 

zaakceptowane w systemie. Dopiero po akceptacji nastąpi zarejestrowanie rozbieżności cenowej w 

zamówieniu w SAP jako potwierdzonej ceny. 

2.3 Osoba kontaktowa dostawcy do zarządzania e-mailami dotyczącymi zamówień 

Zasadniczo dostawcy są informowani przez firmę Winkhaus o nowych zamówieniach lub zmianach/

stornach zamówień przez e-mail. E-mail może zostać wysłany do osoby kontaktowej dostawcy 

przypisanej do danego zakładu Winkhaus. 

W ramach wdrożenia modułu POM firma Winkhaus sprawdza najpierw, które z osób kontaktowych w 

centrali Winkhaus lub w zakaldach firmy Winkhaus zostaly zdefiniowane przez poszczegolnych 

dostawcow. Te osoby kontaktowe będą odpowiednio uwzględnione przez Winkhaus w systemie 

Pool4Tool/w portalu dostawców Winkhaus. 

Ponadto dostawca (=użytkownik z rolą administratora) może samodzielnie zdefiniować swoje osoby 

kontaktowe do obsługi zamówień w portalu dostawców, tzn. tworzyć nowych użytkowników portalu lub 

zmieniać osoby kontaktowe. Te działania można wykonać, korzystając z punktu menu 

„Ansprechpartner” (osoba kontaktowa). 

Przykład: Konfiguracja dostępu do portalu dla już istniejącego użytkownika 

Użytkownik „Jembri, Mirjana” powinien otrzymać stały dostęp do portalu: 

Dla wybranego użytkownika kliknąć ikonę  w celu edycji danych. Pojawi się okienko, w którym 

należy umieścić haczyk przy opcji „Create portal user” (Utwórz użytkownika portalu). Następnie 

w nowo wyświetlonym wierszu przydzielić log in zgodnie ze schematem xxx.xxx (np. 

imię.nazwisko). Następnie należy zapisać dane. 
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Nowy użytkownik otrzyma e-mail zawierający login (=nazwę użytkownika) oraz początkowe hasło, 

które po pierwszym zalogowaniu należy zmienić. 

Przykład: Tworzenie nowego użytkownika jako użytkownika portalu 
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Po kliknięciu na „Neuer Benutzer” (Nowy użytkownik) pojawi się okienko, w którym należy 

wprowadzić obowiązkowe dane dotyczące nowego użytkownika, umieścić haczyk w opcji „Portal-User 

erstellen” (Utwórz użytkownika portalu) i zdefiniować dostęp do portalu zgodnie z instrukcją na 

wcześniejszej stronie. 

Przykład: przypisanie osoby kontaktowej do obsługi zamówień określonego zakładu Winkhaus 

Wskazówka: Wymagane jest, aby przypisywane osoby kontaktowe dostawcy był już zdefiniowane jako 

użytkownicy dysponujący dostępem do portalu (patrz krok: utworzenie użytkownika portalu). 

Kliknąć punkt menu „Ansprechpartner” (osoba kontaktowa) i w wierszu „Bestellungen” 

(Zamówienia) kliknąć symbol ołówka  w       w celu edycji danych: 

W okienku „Verantwortlichkeiten” (Zakres odpowiedzialności) i w menu rozwijanym wybrać 

następujące dane: 

jednostka księgowa 21, organizacja kupująca 2100, wybrany zakład Winkhaus, a następnie 

przypisać osobę, która ma otrzymywać powiadomienia e-mailowe dotyczące zamówień danego 

zakładu Winkhaus: 

Za pomocą funkcji „Zuordnung hinzufügen” (Dodaj przypisanie) można dodać kolejne wiersze i 

uzupełnić osoby. Następnie, po zakończeniu zmian należy koniecznie zapisać dane (przesunąć 

suwak z prawej strony ekranu do góry): 
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2.4  Objaśnienie menu: widok zamówienia z poziomu nagłówka i pozycji 

Jak już wcześniej wspomniano, na panelu menu proces zamawiania można wyświetlić z poziomu 

nagłówka lub pozycji. Początkową należy korzystając z widoku zamówienia „Kopfebene 

unternehmensweit – Alle” (Poziom nagłówka, całe przedsiębiorstwo – Wszystkie). Tutaj będą 

wyświetlone wszystkie procesy zamawiania, tzn. otwarte, a także potwierdzone i 

zrealizowane/dostarczone zamówienia. 

 Wskazówka: W przypadku wszystkich innych ekranów (szybki przegląd, niepotwierdzone  

itp.) wyświetlane są tylko jeszcze otwarte procesy zamawiania, tzn. całkowicie dostarczone 

zamówienia lub poszczególne dostarczone pozycje danego zamówienia nie będą tu wyświetlane!  

2.4.1 Widok: „Bestelleingang” – „Kopfebene unternehmensweit” – „Alle”  

(„Odbiór zamówień” – „Poziom nagłówka, całe przedsiębiorstwo” – „Wszystkie”) 

Do innych stron można przejść za pomocą różnych symboli menu 

 Za pomocą symbolu katalogu można otworzyć szczegółowy widok zamówienia. 

 Za pomocą symbolu arkusza można przełączyć na poziom pozycji zamówienia. 

Komunikaty stanu w kolumnie „Bestellstatus” (Status zamówienia) na poziomie nagłówka: 
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W zależności od stanu przetwarzania zamówienia możliwe są następujące komunikaty: 

• Versendet (Wysłane)

(jeszcze nie przeprocesowane/potwierdzone – nowe lub zmienione zamówienie)

• Teilweise bestätigt (częściowo potwierdzone)

(kombinacja z potwierdzonych, jeszcze nie potwierdzonych i wymagających wyjaśnienia

pozycji zamówienia)

• Bestätigt (potwierdzone)

(wszystkie pozycje zamówienia są potwierdzone)

W kolumnie „Geöffnet” (Otwarte) symbol wskazuje, że dokument PDF zamówienia 

został już otwarty. Jednak nie przedłożono jeszcze potwierdzenia. 

2.4.2 Widok: „Bestelleingang” – „Positionsebene unternehmensweit” – „Alle” ( „Odbiór zamówień” –

„Poziom pozycji, całe przedsiębiorstwo” – „Wszystkie”)

Z poziomu pozycji następuje prezentacja pozycji należących do danego zamówienia wraz ze 

wskazaniem stanu pozycji. Dodatkowo na poziomie pozycji wyświetlone są dane dotyczące numeru 

materiałowego, a także numer materiałowy dostawcy, oznaczenie, ilość i wartość dostawy, numer PO, 

data dostawy PO, data dostawy (żądana) od Winkhaus, status dostawy oraz storno: 
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Komunikaty stanu w kolumnie „Positionsstatus” (Status pozycji) z poziomu pozycji:  

• Versendet (Wysłane)

(odbiór nowego zamówienia lub zmienione zamówienie, pozycje zamówienia

jeszcze nie przeprocesowane/potwierdzone)

• Bestätigt (potwierdzone)

(wszystkie pozycje zamówienia są potwierdzone)

• Geliefert (dostarczone)

(wszystkie pozycje zamówienia są zarejestrowane w ramach odbioru towarów)

• In Klärung (do wyjaśnienia)

(do wyjaśnienia przez Winkhaus z powodu zmiany ceny)

Cechy szczególne na poziomie pozycji: 

STORNO – jest przedstawiane jako przekreślony wiersz pozycji. W przypadku tego stanu 

potwierdzenie zamówienia nie jest już możliwe na poziomie pozycji. Potwierdzenie storna ze 

strony dostawcy nie jest wymagane. 

Wywołanie szczegółów już dostarczonych pozycji zamówienia jest możliwe za pomocą 

filtrowania z wyszukiwaniem       przy użyciu numeru zamówienia: 
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2.5 Zmiana zamówienia Winkhaus – odrzucenie rozbieżności cenowej – upomnienie 

Przykładowe powiadomienie e-mailowe dostawcy w sprawie zmiany zamówienia Winkhaus: 

Zmiany zamówień mogą dotyczyć dopasowania ilości/terminu, nowej pozycji zmówienia lub 

storna. 

W przyszłości pracownicy działu zakupów będą mogli także przesyłać dodatkowe dokumenty, 

takie jak rysunki lub pliki MS Office dotyczące danego zamówienia. Dostawca będzie 

poinformowany pocztą elektroniczną o nowych dokumentach dotyczących zamówienia: 
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W portalu dostawców dostawca może wywołać i przejrzeć nowy dokument w widoku 

szczegółowym (po kliknięciu symbolu        ): 

Tutaj np. uzupełniono treść o nowy dokument Word: 

Przykładowe powiadomienie e-mailowe dostawcy w sprawie odrzucenia różnic w  PO lub zmiany 

zamówienia: 
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Po odrzuceniu rozbieżności cenowej odrzucona pozycja w portalu dostawców resetuje swój 

status z „in Klärung” (do wyjaśnienia) do „versendet” (wysłane), tzn. pozycja zamówienia 

ponownie wymaga potwierdzenia przez dostawcę. Wraz z resetem statusu następuje także 

przywrócenie pierwotnej ceny dla zmienionej ceny PO w portalu dostawców. 

Przykład procesu: Zamówienie 4500298214 –  widok z poziomu pozycji 

Poz. 30 jeszcze nie potwierdzona, poz. 20 ma status „in Klärung” (do wyjaśnienia) a poz. 10 

– status „bestätigt” (potwierdzone).

Status „in Klärung” (do wyjaśnienia) dla poz. 20 z powodu rozbieżności cenowej; poz. 10 

potwierdzona z przesunięciem terminu. 

Po wysłaniu PO właściwy kupujący i zamawiający otrzymuje e-mail w sprawie rozbieżności w 

potwierdzeniu zamówienia dla zamówienia 4500298214: 



17 

Przetwarzanie procesu wymaga potwierdzenia rozbieżności cenowej przez właściwego kupującego. 

W systemie Winkhaus zwiększenie ceny zostało odrzucone a w procesie odrzucenia podano powód 

odrzucenia: 

Ze względu na odrzucenie następuje ww. powiadomienie dostawcy e-mailem o odrzuceniu 
zmiany zamówienia. Przyczyna odrzucenia jest ujęta w treści e-maila. 

W portalu dostawców status na poziomie pozycji zostaje zmieniony na „versendet” (wysłane) dla 
poz. 20: 

Potwierdzona odmienna cena 22 EUR dla poz. 20 ponownie zmieni się na pierwotną wartość na 

zamówieniu (20,97 EUR): 
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Powiadomienie e-mailowe dostawcy w sprawie upomnienia dotyczącego PO 

Dostawca otrzymuje po raz pierwszy upomnienie dotyczące PO dopiero po 4 dniach roboczych 

(pon-pt) pocztą elektroniczną. 

Jeśli w ciągu 2 kolejnych dni nie nastąpi potwierdzenie, dostawca Winkhaus po 2 dniach roboczych 

(pon-pt) ponownie otrzyma powiadomienie pocztą elektroniczną. 

Zarządzanie i wysyłanie upomnieniami dotyczącymi PO będzie w przyszłości realizowane przez 

system P4T/portal dostawców i nie będzie realizowane przez system SAP firmy Winkhaus. 

Upomnienia dostawców będą nadal zarządzane i wysyłane przez system SAP. 

Wskazówka końcowa dotycząca uwag/komentarzy w pozycji PO 

Komentarze dostawcy są zasadniczo traktowane jako rozbieżności w PO i zamawiający jest o nich 

informowany e-mailem. W poniższym przykładzie w poz. 30 wprowadzono tylko komentarz, tabela z 

danymi planowanymi/rzeczywistymi pozostała odpowiednio niewypełniona: 




