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Procurement

• Perusahaan yang digunakan merupakan perusahaan yng sama yaitu 
IDES agar setiap rangkaian tetap berjalan sesuai dengan mySAP. 
Perusahaan IDES membutuhkan bahan baku untuk proses 
produksinya.

• Bahan baku yang diadakan secara langsung untuk persediaan. 
Karyawan IDES dapat melakukan pengadaan bahan baku secara 
langsung dari katalog online.



Pemrosesan Pengadaan

• Pengadaaan / Procurement dalam mySAP ERP menangani bukan hanya proses
tradisional seperti permintaan pembelian, manajemen pesanan pembelian, dan
verifikasi invoice, tetapi juga catalog-based self-service requisitioning untuk
pemeliharaan, perbaikan, dan operasi (MRO) bahan baku dan service.

• Pengadaan/Procurement dalam mySAP ERP memperbaiki proses pengadaan 
dalam memfasilitasi plan-driven dan pembelian, melengkapi manajemen 
persediaan, dan laporan intelijen pada semua aktivitas pengadaan.

• Dalam penambahan untuk menyediakaan alat manajemen hubungan supplier, 
memungkinkan mySAP ERP menyeleksi dan mengkualifikasi dengan suplier, 
kontrak negosiasi, meminta penawaran dari supplier, dan mengevaluasi vendor.



Pemrosesan Pengadaan

• Dasar pengadaan / procurement (atau pembayaran pembelian) cycle 
untuk service atau material terdiri dari tahapan dibawah ini
• Determination of Requirements
• Sources Determination
• Vendor Selection and Comparison of Quotations
• Purchase Order Creation
• Purchase Order Follow-up
• Good Receiving and Inventory Management
• Invoice Verification



Determination of Requirements
• Kebutuhan material diidentifikasi dalam departemen penguna atau 

melalui perencanaan material dan kontrol. Saudara dapat masuk 
permintaan pembelian sendiri atau mereka dapat dihasilkan secara 
otomatis melalui sistem perencanaan sistem dan kontrol.

Sources Determination
• mySAP ERP membantu mengidentifikasikan sumber potensial supplier 

berdasarkan pemesanan sebelumnya dan perjanjian pembelian jangka 
panjang yang ada. Kecepatan proses ini menciptakan creating requests for 
quotation (RFQs), yang dapat dikirimkan ke elektronik vendor melalui EDI 
jika dikehendaki



Vendor Selection and Comparison of Quotations
• Sistem mampu untuk mensimulasi skenario harga, mengizinkan untuk 

membandingkan jumlah dari penawaran yang berbeda. Penolakan 
dapat dilakukan dengan mengirimkannya secara otomatis.

Purchase Order Creation
• Pemesanan pembelian mengadopsi informasi dari kebutuhan dan penawaran 

untuk membantu dalam mencitakan pesanan pembelian. Sebagai permintaan 
pembelian, saudara dapat menghasilkan pesanan pembelian sendiri atau 
memiliki sistem yang dihasilkan otomatisas. Perjanjian penjadwalan vendor dan 
kontrak (dalam sistem SAP, tipe perjanjian pembelian jangka panjang) juga 
didukung.



Purchase Order

• Sebuah pesanan pembelian adalah permintaan formal kepada vendor untuk 
mensuplai barang atau jasa yang ada dibawah kondisi tertentu.

• Mampu menciptakan pesanan pembelian tanpa referensi, atau dengan referensi
untuk permintaan pembelian, sebuah permintaan untuk penawaran, atau 
pesanan pembelian lainnya.

• Saat data pesanan pembelian masuk, sistem menyarankan nilai kegagalan.

• Mampu mengirimkan pesanan pembelian ke vendor atau menyelenggarakan
pesanan transportasi persediaan dalam pabrik lainnya menjadi milik perusahaan 
atau group.

• Dengan persediaan pesanan transportasi, saudara dapat menerima kedalam 
account the associated freight costs dalam pesanan pembelian



Self-Service Procurement

• Self-Service Procurement memperbolehkan karyawa untuk membuat 
dan mengelola permintaan mereka. Hal ini mengurangi departemen 
pembelian dalam beban admistrasi selama pembuatan proses 
pengadaan keduanya, lebih cepat dan lebih responsif.

• Menyediakan katalog dari pesanan material sering kali memastikan 
karyawan dapat mengelola dengan mudah pesanan pembelian 
mereka sesuai dengan peraturan oraganisasi.



Inventory Management

Penempatan barang masuk ke persediaan dengan referensi untuk 
pesanan pembelian memiliki sejumlah keunggulan untuk saudara 
termasuk :

• The goods receiving point can check whether the delivery is the same 
as the purchase orders data, that is, whether the goods that were 
ordered have been delivered.

• The system suggets data from the purchase order when you enter the 
goods receipt (Example; items and quantities).

• The purchase order history is automatically updated as aresult of the 
deliveries. The purchasing department can send a reminder about 
late deliveries.



Sales Order Management

• mySAP ERP menyediakan wawasan luas kedalam pemrosesan back-
office penjualan, termasuk: penyelidikan, penawaran, generasi 
pesanan, kontrak, dan manajemen siklus penagihan.

• Manfaat bisnis dari melengkapi overview siklus hidup pelaggan, 
termasuk status order, billing, payment, dan credit management.

• Penambahan fitur back-office, mySAP ERP juga mendukung penjualan 
melalui internet, penjualan masuk melalui mobile devices seperti 
handhelds, dan fungsional basic call center.
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