Kataloghantering i Ariba
– kompletterande information om
Partial Items & Parametric Data

Innehåll


Roller/ansvarsområden



Definitioner



–

Partial Item

–

Parametric Data

Syntax
–

Partial Item

–

Parametric Data



Exempel



Referensmaterial och support
–

Hjälp & Dokumentation

–

Kontakta Lantmännen

Roller och
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Roller och ansvarsområden
Leverantören ansvarar för:



Katalogens omfattning och korrekthet
–

Leverantören äger och förvaltar katalogens innehåll

–

För ”Partial Items” och ”Parametric Data” innebär det att
katalogen behöver kompletteras med ytterligare information i
enlighet med instruktionerna i denna presentation och i samråd
med Lantmännen

–

Att ”Partial Items” och ”Parametric Data” inte används utan
särskild överenskommelse med Lantmännen då det påverkar
inköpsprocessen och beställningsförfarandet

Roller och ansvarsområden
Lantmännen ansvarar för:


Definiera behovet av ”Partial Items” och ”Parametric Data”
utifrån ett beställningsperspektiv



Beställa eventuella anpassningar för ”Parametric Data”definitioner från Ariba



Godkänna innehållet i katalogen efter att den skapats eller
uppdaterats



Tillgängliggöra katalogen för relevanta delar av Lantmännens
organisation



Utbilda beställarna i användningen av ”Partial Items” och
”Parametric Data”

Definitioner

Definition – Partial Items


Partial Items är katalogartiklar som definieras och importeras
som vanligt men där värden för vissa fält utelämnas med
avsikten att komplettera med dem vid beställningstillfället.



Detta ökar användbarheten av kataloger genom att erbjuda
en viss flexibilitet när t ex en varas eller tjänsts pris inte kan
definieras förrän den beställs. Alternativet hade varit att
utelämna den i katalogen och använda en fritextartikel, men
då riskerar man att annan information (t ex varugruppskod)
inte blir korrekt definierad.



Antalet artiklar i katalogen kan reduceras mha Partial Items
genom att man täcker in flera varianter på en katalograd och
sedan specificerar detaljerna vid beställningstillfället.
Framförallt om man kombinerar med Parametric Data.

Definition – Parametric Data


Parametric Data kan användas om man behöver utöka
antalet fält i katalogen för att definiera en artikel ytterligare
mha ett värde i det fältet.
–

T ex: Artikeln kulspetspenna kan utökas med ett ”Färg”-fält med
värdet ”blå” eller ”röd”, artikeln borr kan ha ”Diameter”, arbetskläder
kan ha ”Storlek”.

–

Ett par arbetsbyxor som läggs upp som en artikel i katalogen kan på
så sätt kompletteras med storlek vid beställningstillfället. Alternativet
vore att ha lika många katalograder som storlekar för varje enskilt
plagg.

–

Ger enklare katalogunderhåll med färre rader för leverantören

–

Mer logiskt och överskådligt användargränssnitt för beställaren

–

Fältet kan göras obligatoriskt och även ha giltiga värden för att
säkerställa att beställningen blir komplett och korrekt.

Syntax

Syntax – Partial Items


I katalogfilen finns en kolumn som heter ”IsPartial”. Värdet (”TRUE” eller ”FALSE”) i den
kolumnen styr huruvida artikeln ifråga är en komplett artikel eller inte.



Exemplet nedan visar hur värdet ”TRUE” i ”IsPartial”-fältet för ”Snickartjänster” möjliggör att
lämna det annars obligatoriska fältet ”Unit Price” blankt fram till beställningstillfället.



När beställaren lägger till ”Snickartjänster” till sin beställning tvingas han/hon att fylla i det pris
som då är överenskommet med leverantören utifrån t ex vad som ska göras, villken yrkesvana
som krävs eller andra faktorer som påverkar priset.



Icke obligatoriska fält kan utelämnas även när ”IsPartial” är satt till ”FALSE”



Fälten ”SPSC Code”, ”Item Description” och ”Supplier Part ID” kan aldrig utelämnas då de
krävs för att artikeln / tjänsten ska vara unikt identifierad och synlig i katalogstrukturen.

Syntax – Parametric Data 1


Användningen av Parametric Data styrs av fälten ”Parametric Name”
och ”Parametric Data”



”Parametric Name” identifierar en viss ”Parametric Type”, t ex
”Plagginformation”, och kan bara innehålla ett värde. Dvs varje artikel
kan bara ha en ”Parametric Type” knuten till sig.



En ”Parametric Type” kan innehålla en eller flera parametrar. T ex
”Plagginformation” kan innehålla ”Storlek” och ”Kulör”, som i sin tur kan
åsättas värden som ”Large” eller ”B50” respektive ”Blå” eller ”Svart”



Varje parameter kan bara ha ett värde för en viss artikel, dvs ”Kulör” för
ett visst plagg kan vara ”Blå”, ”Grön” eller ”Blå-grön” men inte ”Blå” och
”Grön”



Värdet som ska anges vid beställningen för en parameter kan antingen
vara fritext utan kontroll av vad beställaren anger, eller ett bestämt värde
från en fördefinierad lista med godkända värden för den artikeln. T ex att
”Storlek” för ett visst plagg bara kan väljas från listan
(XS,S,M,L,XL,XXL).

Syntax – Parametric Data 2


En leverantör kan inte på egen hand bestämma att använda Parametric Data
eftersom det kräver en anpassning där Parametric Type med dess namn och
(eventuellt) totala uppsättning godkända värden definieras. Detta påverkar
även syntaxen genom att namnet och de godkända värden (kan vara en
delmängd) som anges för en viss artikel måste stämma med den
definitionen.



Specificering av Parametric Data för ett plagg, t ex snickarbyxa, kan se
ut så här:

Exempel

Exempel – Partial Items
Denna tjänst som
definierats som Partial
Item med ”Unit Price”fältet blankt visas utan
pris för beställaren.

När beställaren har klickat
på ”Lägg i kundvagnen”
ovan visas en bild där pris
måste anges innan man
går vidare i processen.

Exempel – Parametric Data

Klickar man på rubriken
för att se mer detaljer
listas alla tillgängliga
storlekar tillsammans
med övrig information

Väljer man att lägga artikeln
i kundvagnen får man
komplettera informationen, i
det här fallet genom att välja
en storlek

Referensmaterial
och support

Hjälp & Dokumentation


Ariba Network, dokumentation och utbildning
–

http://supplier.ariba.com

–

Klicka ”Hjälp” och sedan ”English” (finns ej på svenska)

–

Sektionen ”Catalogs” innehåller manualer och referenser till standarder

Kontakta Lantmännen


För frågor angående leverantörsanslutning,
kataloger, mm samt för all användning av Partial
Items och/eller Parametric Data, skicka epost till
cf_supplier_enablement@lantmannen.com

