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Despre eFLOW Control
TIS eFLOW Control ș i eFLOW Resolve sunt add-onuri SAP pentru prelucrarea automată a facturilor, integrate
în SAP ERP. Împreună, ambele componente oferă o soluție puternic automatizată pentru prelucrarea
facturilor furnizorilor, incluzând cerințe precum înregistrarea automată, potrivirea automată a pozițiilor
individuale ș i rutarea automată a workflow-ului pentru gestiunea ș i aprobarea excepțiilor.
Utilizatorii eFLOW Control pot prelucra manual facturi cu excepții într-o interfață familiară ș i uș or de utilizat,
care le oferă o varietate de caracteristici destinate a-i ajuta să găsească, să organizeze, să corecteze, să
completeze ș i să înregistreze documente.
Dacă utilizatorii eFLOW Control nu pot prelucra pe cont propriu ș i în întregime documentele, le pot expedia
altor utilizatori printr-un workflow care le permite să obțină informații, clarificări sau aprobări. Prelucrarea
workflow-ului are loc în eFLOW Resolve în SAP GUI, în aplicația Web eFLOW Resolve sau în aplicația Fiori
eFLOW Resolve.

eFLOW Control 5.2 Ghid de utilizator

Pagina 6 din 72

Cum să începeți
Această secțiune vă explică cum să vă conectați la eFLOW Control ș i descrie interfața de utilizator.
Notă: eFLOW Control este customizabil. În funcție de configurarea sistemului dvs., unele caracteristici
descrise în acest ghid pot să nu fie disponibile sau pot fi diferite de cele descrise.

Lansarea eFLOW Control
Pentru a lansa eFLOW Control, conectați-vă la SAP ș i introduceți tranzacția /n/tisa/eflow_control.
Fereastra eFLOW Control va afiș a un ecran de selecție ș i o listă de documente.

Ecran de selecție
Ecranul de selecție vă permite să filtrați lista de documente pentru a afiș a numai anumite documente.
Faceți click pe butonul

Ecran de selecție pentru a închide ș i a deschide ecranul de selecție.

Introduceți criteriul dvs. de selecție ș i faceți click pe butonul

Selectare dată.

Pentru a restaura criteriile de selecție implicite, faceți click pe butonul Ș tergere selecție

.

Notă: Ecranul de selecție este disponibil numai în tabul Imagine generală document.
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Selecție rapidă
Această zonă oferă filtre predefinite. Faceți click pe unul dintre butoane pentru a aplica filtrul. Filtrele afiș ate
aici depind de configurarea sistemului dvs.

Aplicarea variantei salvate
Selectați una dintre variantele dvs. salvate sau o variantă globală, apoi faceți click pe butonul
dată. Alternativ, faceți click pe butonul Obținere variantă pe bara de instrumente

Selectare

a ecranului de

selecție. Astfel veți putea căuta variante.
Pentru a crea o variantă nouă, introduceți criteriul de selecție ș i faceți click pe butonul Salvare ca variantă
.
Pentru a afiș a detaliile unei variante, faceți click pe butonul Afiș are variantă

eFLOW Control 5.2 Ghid de utilizator

.

Pagina 8 din 72

Pentru a ș terge o variantă, selectați varianta ș i faceți click pe butonul Ș tergere variantă

.

Consultați documentația SAP pentru informații detaliate despre cum să lucrați cu variantele.

Selecția manuală
În această secțiune, puteți filtra după tip de document, stare document, stare workflow sau valori de câmp
specifice. Pentru informații despre starea de Monitor eFLOW a documentului, consultați Documente
eFLOW Extract.

Câmpuri de selecție suplimentare
Puteți utiliza selecțiile dinamice pentru a căuta în câmpuri care nu sunt disponibile pe ecranul de selecție.
Selecțiile dinamice sunt temporare, mai exact câmpurile ș i valorile acestora nu sunt salvate la ieș irea din
eFLOW Control, decât dacă salvați selecția ca variantă.
1. Faceți click pe butonul Adăugare câmpuri la selecție

.

2. Expandați un folder ș i selectați câmpurile pe care doriți să le adăugați la ecranul de selecție:
n

Pentru a adăuga un singur câmp, faceți dublu click pe numele câmpului.

n

Pentru a adăuga mai multe câmpuri, selectați câmpurile utilizând mouse-ul ș i tasta CTRL sau SHIFT,
apoi faceți click pe butonul Aplicare poziții selectate.

Folderul Câmpuri antet document conține câmpurile generale de document, precum tipul, numărul
sau starea documentului.
De asemenea, puteți adăuga câmpuri de căutare pentru problemâ de afaceri ș i tag-uri document.
3. Introduceți valorile căutării ș i faceți click pe butonul Salvare
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Valorile selectate sunt afiș ate pe ecranul de selecție.

4. Pe ecranul de selecție, faceți click pe butonul

Selectare dată.

Pentru a elimina selecțiile dinamice, faceți click pe butonul Adăugare câmpuri la selecție

, selectați

câmpurile în lista de câmpuri ș i faceți click pe butonul Ș tergere obiecte selectate.
Buton

Descriere
Deschide caseta de dialog standard SAP Selecție multiplă din care puteți selecta
sau exclude valori individuale sau intervale de valori.
Verifică valorile câmpului.
Transferă valorile introduse pe ecranul de selecție.

Aplicare poziții

Adaugă câmpurile selectate.

selectate
Ș tergere

Elimină câmpurile selectate.

obiecte selectate
Mascare selecție

Maschează lista de câmpuri. Faceți click pe butonul Selecție nouă de câmp

câmp

pentru a afiș a din nou lista.

Numai valori

Afiș ează doar o singură casetă de intrare pentru fiecare câmp.

unice

Faceți click pe butonul Intervale pentru a afiș a din nou două casete de intrare.
Închide caseta de dialog fără să salveze.
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Listă de documente
Lista de documente afiș ează documentele în următoarele taburi.
Tab

Descriere

Imagine

Toate documentele care corespund criteriilor de selecție introduse în ecranul de

generală

selecție.

document
Documentele

Toate documentele alocate utilizatorului conectat în momentul respectiv. Consultați

mele

Alocarea unui document la un utilizator pentru mai multe informații.

În aș teptare

Toate documentele pentru care nu este încă posibilă sau dorită prelucrarea imediată
(de exemplu, în cazul în care lipseș te intrarea de bunuri). Consultați Setarea unui
document în aș teptare pentru mai multe informații.

Caseta de

Toate documentele pe care utilizatorul conectat în momentul respectiv le-a expediat la

ieș ire

un workflow. Consultați Expedierea unui document la workflow pentru mai multe

workflow

informații.

În funcție de autorizațiile dvs., pot fi afiș ate ș i următoarele taburi. Consultați Ghidul de utilizator
eFLOW Resolve pentru informații despre aceste taburi.
n

Casetă de intrare workflow

n

Înlocuiri

n

Istoric workflow

Puteți utiliza funcționalitatea SAP standard pentru a lucra cu lista de documente; de exemplu, pentru a sorta
lista, modifica structura sau adăuga coloane.

Detalii document
Pentru a deschide detaliile documentului, în coloana listei de documente Nr.doc., faceți click pe numărul de
document.
Un document poate face parte din următoarele tipuri de documente de Contabilitate furnizori:
n

Factură CA: o factură care face referire la o comandă de achiziție.

n

Factură fără CA: o factură fără referință la o comandă de achiziție.

eFLOW Control 5.2 Ghid de utilizator

Pagina 11 din 72

n

Cerere de avans: un document care serveș te ca referință pentru înregistrarea unui avans în SAP sau ca
document pentru programul de somație SAP. Cererile de avans necesită introducerea unui indicator CM
special care este ulterior utilizat în SAP pentru a înregistra avansul.

n

Înregistrare regularizare: documentele de înregistrare a regularizării sunt create din Raport de
regularizare eFLOW Control. Înregistrările de regularizare vă permit să înregistrați cheltuieli în perioada în
care acestea au fost efectuate, chiar dacă sunt facturate la o dată ulterioară. Înregistrările de regularizare
necesită introducerea unui motiv de stornare ș i a unei date de stornare. După ce sunt înregistrate în SAP,
înregistrările de regularizare sunt automat stornate la data stornării de SAP Accrual Engine.

Cu excepția înregistrărilor de regularizare, tipul de document de contabilitate furnizori este recunoscut ș i
alocat în eFLOW Extract, care capturează, verifică ș i completează datele din facturile scanate ș i transferă
apoi datele la eFLOW Control. Dacă este necesar, puteți modifica tipul de document în eFLOW Control
utilizând funcția Clasificare.

Facturile cu CA

eFLOW Control 5.2 Ghid de utilizator

Pagina 12 din 72

Facturile fără CA

Cerere de avans
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Înregistrare regularizare

Informațiile sunt afiș ate în următoarele taburi:
Tab

Descriere

Date de

Afiș ează informațiile generale despre document.

bază

Tipurile de document eFLOW sunt specifice pentru client ș i sunt definite în configurarea
de sistem. Acestea permit diferite configurări pentru diferite tipuri de documente.

Plată

Afiș ează datele de plată. Condițiile de plată implicite pentru un document sunt preluate
din comanda de achiziție sau din datele de bază ale furnizorului. Consultați Modificarea
condițiilor de plată pentru mai multe informații.

Diverse

Tabul Diverse este afiș at numai dacă au fost definite câmpuri suplimentare pentru
acest tab în configurarea sistemului.

Taxă

Afiș ează datele fiscale.
Dacă bifați setarea Calculare taxă, sistemul calculează automat taxele în timpul
simulării sau înregistrării, pe baza codului de taxă ș i a sumei specificate în pozițiile
individuale ale facturii.
Dacă setarea Calcul taxe în sumă netă este activată în FB00, taxa este calculată pe
suma netă; în caz contrar, se calculează pe suma brută. Parametrul F02 trebuie
întreținut în profilul dvs. de utilizator; valorile pentru acest parametru sunt actualizate
automat din setări în FB00.
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Tab

Descriere

Notă: Dacă taxele sunt calculate pe suma brută, sumele de taxe calculate nu sunt
afiș ate după simulare.
Date
bancare

Afiș ează datele bancare.
Date bancare externe afiș ează detaliile bancare din imaginea facturii.
Date de bază afiș ează detaliile bancare din înregistrarea de bază a furnizorului.

Notă

În tabul Notă, puteți adăuga note pentru a comunica cu alți utilizatori. Consultați Note.

Problemă

Tabul Problemă de afaceri oferă detalii despre erorile din document. Consultați
Localizarea erorilor.

de afaceri

Afiș area informațiilor
Această secțiune explică cum să afiș ați diferite tipuri de informații.

Imagine document
Pentru a afiș a imaginea documentului, faceți click pe butonul Afiș are imagine

eFLOW Control 5.2 Ghid de utilizator
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Câmpurile care au fost recunoscute în eFLOW Extract sunt evidențiate în imagine. Puteți captura câmpuri
suplimentare din imagine. Consultați Completarea de la o imagine.
Utilizați următoarele butoane pentru a lucra cu vizualizatorul.
Buton

Descriere
Închideți vizualizatorul.
Afiș ați vizualizatorul andocat pe ecran sau într-o fereastră separată.
Creș teți mărimea imaginii.

Specificați mărimea imaginii ca procent din întreaga sa mărime.

Reduceți mărimea imaginii.
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Buton

Descriere
Rotiți imaginea în sens invers acelor de ceasornic.

Rotiți imaginea în sensul acelor de ceasornic.

Afiș ați întreaga pagină.

Afiș ați lățimea de pagină completă.

Pentru imagini cu pagini multiple, accesați prima pagină, pagina
următoare, pagina anterioară sau ultima pagină.
Afiș ați sau mascați evidențierile de câmp.

Căutați text pe pagina curentă. Valorile găsite sunt evidențiate în roș u pe
măsură ce tastați. Trebuie să introduceți cel puțin trei caractere.

Furnizor
Pentru a deschide detaliile furnizorului în tranzacția standard SAP, selectați elementul de meniu Salt la >
Afiș are furnizor sau faceți dublu click pe numărul furnizorului în lista de documente sau în detaliile
documentului.

Comandă de achiziție
Pentru a deschide comanda de achiziție în tranzacția standard SAP, selectați elementul de meniu Salt la >
Afiș are comandă de achiziție sau faceți click pe numărul comenzii de achiziție în lista de documente sau în
detaliile documentului.

Documentul de facturare
Pentru documentele înregistrate cu referință la o comandă de achiziție, puteți vizualiza documentul factură
SAP înregistrat. Selectați elementul de meniu Salt la > Afiș are factură MM sau faceți dublu click pe numărul
de factură în lista de documente sau în detaliile documentului.
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Document contabil
Pentru documentele înregistrate cu sau fără referință la o comandă de achiziție, puteți vizualiza documentul
contabil SAP înregistrat. Selectați elementul de meniu Salt la > Afiș are factură FI sau faceți dublu click pe
numărul de factură în lista de documente sau în detaliile documentului.

Documente eFLOW Extract
Documentele sunt importate în eFLOW Control din eFLOW Extract, care capturează, verifică ș i completează
datele de la imagini de facturi scanate sau electronice. Documentele din eFLOW Extract trec printr-un număr
de etape de prelucrare diferite, cunoscute drept „stații”, după cum se arată în diagrama următoare.

Puteți vizualiza o listă cu documentele de facturare care sunt în curs de prelucrare în eFLOW Extract ș i puteți
să aflați la ce stație este prelucrat un document în prezent.
1. Pe ecranul de selecție din secțiunea Stare document bifați caseta de marcaj Monitor eFLOW ș i goliți
toate celelalte casete de marcaj referitoare la starea documentului.
2. Faceți click pe butonul

Selectare dată.

Documentele sunt afiș ate pe tabul Imagine generală document. Puteți vizualiza imaginile, dar nu puteți
edita documentele.
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3. Pentru a afla în care stație eFLOW Extract este prelucrat în prezent un anumit document, selectați
documentul, apoi selectați elementul de meniu Editare > Jurnal de prelucrare.

După ce un document a trecut prin toate stațiile eFLOW, acesta devine disponibil pentru prelucrare în
eFLOW Control.

Jurnal de prelucrare
Jurnalul de prelucrare înregistrează toate mesajele ș i acțiunile care au loc în timpul prelucrării unui document.
Pentru a deschide jurnalul de prelucrare, selectați elementul de meniu Editare > Jurnal de prelucrare.
În mod implicit, sunt afiș ate numai mesajele pentru ultima acțiune. Selectați o acțiune diferită din listă pentru a
afiș a mesajele pentru acea acțiune sau Afiș are toate mesajele pentru a afiș a toate mesajele pentru
document.
Dacă este disponibil, puteți face click pe butonul Text lung

pentru a vizualiza informații detaliate despre

mesaj.
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Istoricul modificărilor
De fiecare dată când un document este modificat ș i salvat, eFLOW Control creează o nouă versiune de
document.
Puteți vizualiza versiunile anterioare de document pentru a vedea ce valori s-au modificat.
1. Selectați elementul de meniu Editare > Istoric modificări.
2. În lista Versiune, selectați o versiune de document sau selectați Afiș are toate modificările.
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Statistică
Pentru a afiș a grafice de statistică despre documente în sistem, faceți click pe butonul Tablou de bord
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Organizarea documentelor
Această secțiune descrie diversele moduri în care puteți organiza documentele.

Alocarea unui document la un utilizator
Puteți aloca documente utilizatorilor pentru prelucrare. Utilizatorul alocat devine „responsabilul de
document”. Documentele alocate apar în tabul Documentele mele din lista de documente a utilizatorului
alocat.
1. Faceți click pe butonul Modificare proprietar

.

2. Selectați un Proprietar document ș i, opțional, introduceți o notă.
3. Faceți click pe butonul Modificare proprietar.
Notă: La editarea sau salvarea unui document, dvs. sunteți automat alocat ca responsabilul
documentului.

Etichetarea unui document
Puteți aloca taguri la documente ca indicatori vizuali care să clasifice, să stabilească prioritatea sau să
atragă atenția asupra documentelor. Tagurile alocate sunt afiș ate deasupra taburilor antet în detaliile
documentului.
1. Faceți click pe butonul Etichetare document

.

2. În caseta de dialog Etichetare document, în lista Taguri disponibile, selectați unul sau mai multe taguri
ș i faceți click pe butonul Adăugare

.

3. Faceți click pe butonul Etichetare document.

Clasificarea unui document
eFLOW Control clasifică automat documentele ca facturi CA, facturi fără CA sau cereri de avans.
Puteți modifica această clasificare de document.
1. Selectați elementul de meniu Document > Clasificare.
2. Selectați noul Tip de document.
3. Dacă modificați o factură fără CA într-o factură CA, trebuie să introduceți un număr de Comandă de
achiziție.
4. Opțional, introduceți un text pentru a explica motivul reclasificării.
5. Faceți click pe butonul Clasificare.
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Setarea unui document în aș teptare
Puteți plasa documente într-o coadă de aș teptare dacă nu este posibilă sau dorită prelucrarea imediată a
acestora. De exemplu, este posibil să doriți să aș teptați până când intrările de bunuri sunt disponibile înainte
de a prelucra factura.
1. Faceți click pe butonul Aș teptare

.

2. Selectați un Motiv aș teptare ș i în câmpul ÎntreruptPânăLa introduceți data până la care doriți ca
documentul să rămână în coada de aș teptare.
După această dată, documentul va fi automat mutat din coada de aș teptare în lista obiș nuită de
documente.
3. (Opțional) Introduceți o notă, apoi faceți click pe butonul Aș teptare.
Notă: În funcție de configurarea sistemului dvs., introducerea notei ar putea fi obligatorie. Dacă este
specificat un timp maxim de aș teptare în configurare, valoarea ÎntreruptPânăLa nu poate fi posterioară
acestei date.
Pentru a elimina un document din coada de aș teptare, în lista de documente, în tabul În aș teptare, selectați
documentul ș i faceți click pe butonul Aș teptare

.

Refuzarea unui document
Puteți refuza documente. Documentele refuzate rămân în sistem, dar nu mai pot fi prelucrate.
Notă: Refuzarea documentelor nu este acelaș i lucru cu respingerea documentelor în workflow.
1. Faceți click pe butonul Refuzare document

.

2. Selectați un Motiv respingere ș i, opțional, introduceți o notă.
3. Faceți click pe butonul Refuzare.

Crearea unui document de înregistrare a unei
regularizări
eFLOW Control oferă un Raport de regularizare care listează toate pozițiile individuale de documente
eFLOW Control neînregistrate. Acest raport vă permite să monitorizați pozițiile deschise de factură ș i să
creați documente de înregistrare regularizare eFLOW Control pentru pozițiile selectate. De asemenea, puteți
utiliza funcționalitatea standard de raport SAP pentru a deschide raportul în Excel, a-l salva ca fiș ier sau a-l
expedia prin e-mail.
Notă: Această caracteristică este disponibilă numai dacă aveți autorizația necesară.

eFLOW Control 5.2 Ghid de utilizator

Pagina 23 din 72

Execuția raportului de regularizare
1. Introduceți tranzacția /n/tisa/ap_accrual.
2. În ecranul de selecție Raport de regularizare, introduceți criteriul de selecție (consultați Ecran de selecție a
raportului de regularizare).
3. Faceți click pe butonul Executare

.

Raportul rezultat listează toate pozițiile deschise ale facturii care corespund criteriului selectat. Suma totală
este afiș ată în partea de jos a raportului. De asemenea, puteți afiș a subtotaluri pentru conturile CM, furnizori
sau documente eFLOW prin selectarea opțiunii Tip de agregare subtotal adecvate în ecranul de selecție.
Bara de instrumente a raportului include butoanele standard SAP pentru lucrul cu rapoartele, precum ș i
butonul de creare a unui document de înregistrare regularizare eFLOW Control
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Ecran de selecție a raportului de regularizare
Următoarele criterii de selecție sunt disponibile pe ecranul de selecție al raportului de regularizare.

Parametri

Descriere

Parametri de

Restricționează selecțiile la anumite valori de câmpuri de antet cheie.

selecție antet
Parametri de
selecție poziții FI

Restricționează selecția la anumite elemente de cost ale facturilor fără CA.
Bifați caseta de marcaj Selectare doar conturi P&P pentru a restricționa selecția
la conturile de profit ș i pierderi. Dacă debifați această casetă de marcaj, conturile
Bilanțuri vor fi de asemenea incluse în raport.
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Parametri

Descriere

Parametri de

Restricționează selecția la anumite elemente de cost ale facturilor cu CA.

selecție poziții MM

Selectare doar linii de consum: restricționează selecția la poziții pentru care
este alocată o Categorie de alocare cont la poziția CA.
Excludere poziții evaluate IntB: exclude din raport pozițiile individuale pentru
care caseta de marcaj IntB neevaluate nu este bifată în poziția CA.
Copiere text poziție CA dacă text lipseș te factură: copiază textul poziției
individuale din poziția individuală CA în poziția individuală a facturii dacă nu este
prezent niciun text de poziție individuală în factură.

Afiș are raport:
parametri

Tip de agregare subtotal: specifică modul în care subtotalurile sunt calculate ș i
afiș ate în raport:
n

Per document eFLOW

n

Per cont CM

n

Per furnizor

Afiș are raport:

Specifică valorile implicite pentru câmpurile Cont CM, Centru de cost sau

codificare implicită

Element SDA. Aceste valori implicite sunt alocate la toate pozițiile de Raport de
regularizare care nu conțin deja valori în aceste câmpuri. Valorile existente nu sunt
suprascrise.

Crearea unui document de înregistrare a unei regularizări
În Raport de regularizare, selectați pozițiile care trebuie incluse în documentul de înregistrare regularizare, apoi
faceți click pe butonul Creare document de regularizare în eFLOW Control

.

Un mesaj pe bara de stare va afiș a numărul de document de înregistrare regularizare eFLOW Control.

Acum puteți edita acest document în eFLOW Control. Înregistrările de regularizare necesită introducerea unui
motiv de stornare ș i a unei date de stornare. Dacă nu introduceți o dată de stornare, sistemul va introduce
automat prima zi din următoarea perioadă, în conformitate cu data de înregistrare. Dacă nu introduceți o dată
de înregistrare, sistemul va introduce automat ultima zi din perioada curentă. Sistemul dvs. poate fi configurat
astfel încât să verifice dacă data de înregistrare introdusă se află într-un anumit număr de zile înainte de
sfârș itul perioadei curente ș i dacă data de stornare se află într-un anumit număr de zile după începutul
următoarei perioade.
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Importul unui document din SAP
Dacă aveți un document în SAP pentru care nu există niciun document aferent în eFLOW Control, puteți
importa documentul în eFLOW Control.
1. În lista de documente, selectați elementul de meniu Document > Creare > Import din SAP.
2. Selectați tipul de document de importat.
3. Pentru facturile fără CA, în lista Tip înregistrare, selectați tipul de tranzacție care a fost utilizat pentru a
înregistra documentul în SAP. De exemplu, dacă documentul a fost înregistrat în MIRO, selectați Via
tranzacție MM; dacă documentul a fost înregistrat în FB60 sau FB01, selectați Via tranzacție FI.
4. Introduceți Număr document, Cod companie (opțional pentru facturi CA) ș i An fiscal.
5. (Opțional) Introduceți o notă în caseta de text.
6. Faceți click pe butonul Import document.
Un nou document va fi creat în eFLOW Control, legat la documentul SAP.

Alocarea unui document la un document SAP
Puteți aloca un document SAP existent la un document eFLOW Control neînregistrat.
1. În detaliile documentului, selectați elementul de meniu Document > Alocare document SAP.
2. Introduceți Număr document, Cod companie (opțional pentru facturi CA) ș i An fiscal.
3. (Opțional) Introduceți o notă în caseta de text.
4. Faceți click pe butonul Alocare document.
Documentul SAP este acum legat la documentul eFLOW Control.

Marcarea unui document pentru învățare în
eFLOW Extract
Documentele sunt importate în eFLOW Control din eFLOW Extract, care capturează, verifică ș i completează
datele de la imagini de facturi scanate sau electronice.eFLOW Extract poate „învăța” poziția valorilor de
câmp dintr-o imagine de factură, fie dinamic prin referință la facturi capturate anterior, fie prin referință la
ș abloanele de învățare create manual de utilizatori. Învățarea dinamică ș i manuală ajută, prin urmare,
eFLOW Extract să identifice câmpurile din facturile intrate ș i să captureze valorile corecte. Consultați
documentația eFLOW Extract pentru mai multe informații despre învățare.
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Atunci când un document eFLOW Control este înregistrat în SAP, valorile sunt transferate automat înapoi în
eFLOW Extract, astfel încât acestea să fie disponibile ca referință pentru învățare. Este preferabil să marcați
manual un document pentru învățare, astfel încât valorile să fie transferate în eFLOW Extract chiar înainte ca
documentul să fie înregistrat. De exemplu, să spunem că ați efectuat corecții într-o factură pentru un anumit
furnizor, dar factura nu poate fi înregistrată imediat. Dat fiind că vă aș teptați să primiți cât de curând mai multe
facturi de la acest furnizor, doriți să transferați valorile în eFLOW Extract cât mai repede posibil, astfel încât
aceste valori noi să poată fi învățate ș i utilizate pentru a recunoaș te câmpurile din noile facturi.
Pentru a marca un document pentru învățare, în detaliile documentului, selectați elementul de meniu Editare >
eFLOW Extract, apoi selectați fie Învățare rapidă, fie Învățare manuală.
Un mesaj pe bara de stare va confirma faptul că documentul a fost marcat pentru învățare.

La marcarea unui document pentru învățare, datele documentului sunt scrise într-un tabel SAP. Stația de
curățare FLOW Extract transferă datele din acest tabel în baza de date eFLOW Extract la intervale regulate.
Această caracteristică funcționează, prin urmare, numai atunci când stația de curățare funcționează.
Documentele marcate pentru învățare manuală sunt rutate în stația de validare eFLOW Extract.

Completarea documentelor
Această secțiune explică modul în care puteți corecta erorile din documente ș i cum puteți completa datele
pentru ca documentul să poate fi înregistrat în SAP.

Localizarea erorilor
Erorile din documente sunt listate în tabul Problemă de afaceri în detaliile documentului.
Notă: Erorile afiș ate aici depind de configurarea sistemului dvs. În general, erorile afiș ate în acest tab au
legătură directă cu procesul de afaceri.Erorile tehnice, mesajele de avertizare sau alte mesaje care nu au
legătură directă cu procesul de afaceri pot fi vizualizate în jurnalul de prelucrare.
Folderul Probleme active afiș ează erorile deschise din document. Folderul Probleme rezolvate afiș ează
erorile care au fost deja corectate.
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Câmpurile cu erori sunt evidențiate în zona pozițiilor individuale.

Completarea de la o imagine
Puteți transfera valori dintr-o imagine direct în câmpurile documentului sau în câmpurile casetelor de dialog.
1. Faceți click pe butonul Afiș are imagine

.

2. În modul de modificare, faceți dublu click în câmpul în care trebuie transferată valoarea. Dacă valoarea a
fost transferată din eFLOW Extract, câmpul aferent este evidențiat în verde în imagine.
Notă: Trebuie să faceți dublu click în câmp.
3. Faceți click pe valoarea corespunzătoare din imagine sau țineți apăsat butonul stâng al mouse-ului ș i
desenați un dreptunghi în jurul valorii aferente din imagine.

Propunerea de poziții individuale
eFLOW Control poate adăuga automat într-o factură poziții individuale dintr-o comandă de achiziție
selectată, dintr-un program de livrări, aviz de expediție sau fiș ă de intrare servicii.
1. În zona pozițiilor individuale de detalii document, în modul de modificare, faceți click pe tabul Propunere
poziție.
2. Selectați tipul de document de referință de utilizat pentru propunere.
3. Introduceți numerele de documente de utilizat.
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4. Selectați Tip de poziție declarație financiară.

5. Faceți click pe Preluare facturabile sau Preluare toate.
Pozițiile individuale propuse vor înlocui pozițiile individuale existente.

Alocarea pozițiilor individuale
Puteți aloca poziții individuale de comandă de achiziție la poziții individuale de factură utilizând drag and
drop.
1. În zona poziției individuale, în modul de modificare, faceți click pe tabul Alocare poziție.
În mod implicit, pozițiile individuale ale comenzii de achiziție sunt afiș ate în partea stângă, iar pozițiile
facturii în partea dreaptă. Pentru a afiș a pozițiile comenzii de achiziție deasupra pozițiilor facturii, faceți
click pe butonul Extindere verticală
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2. Efectuați una dintre următoarele acțiuni:
Pentru a aloca o poziție de comandă de achiziție la o poziție de factură:
n

Faceți click pe poziția CA, apoi ținând apăsat butonul mouse-ului, trageți poziția peste poziția facturii
ș i eliberați butonul mouse-ului.

n

Selectați poziția facturii ș i faceți dublu click pe poziția CA. Poziția CA este alocată la poziția facturii.

Pentru a adăuga o nouă poziție de comandă de achiziție la factură:
n

Faceți click pe poziția CA, apoi ținând apăsat butonul mouse-ului, trageți poziția sub pozițiile facturii
ș i eliberați butonul mouse-ului.

n

Selectați poziția ș i faceți click pe butonul Adăugare poziție la document

. Utilizând această

metodă, puteți adăuga mai multe poziții la factură.
Pentru a elimina o poziție de comandă de achiziție din factură, selectați poziția ș i faceți click pe butonul
Ș tergere

.

Notă: La rezoluții mici de ecran (sub 1024 x 768), este posibil ca butoanele pentru funcțiile standard din
lista SAP (precum sortare, filtrare sau căutare) să nu fie disponibile pe bara de instrumente Alocare
poziție.

Alocarea conturilor
Pentru a aloca conturi la poziții individuale de factură în detaliile documentului, în modul de modificare, faceți
click pe tabul Cont CM ș i introduceți detaliile contului.
Notă: Pentru facturile aferente CA-ului, puteți utiliza tabul Cont CM astfel încât să introduceți datele de
contabilitate care nu sunt legate direct de pozițiile CA, precum costurile neplanificate (de exemplu,
costurile de transport). Datele de contabilitate pentru pozițiile legate direct de pozițiile CA trebuie
introduse în tabul Poziții.

Alocarea contului pentru facturile CA
Pentru facturile aferente CA-ului, alocați conturi în tabul Poziții. Puteți aloca mai multe conturi la pozițiile
facturii pentru care a fost activată distribuția de alocare cont în comanda de achiziție.
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Pozițiile individuale pentru care este posibilă alocarea de conturi multiple dispun de un buton în coloana
Alocare de conturi multiple. Faceți click pe butonul Expandare alocare de conturi multiple

pentru a

afiș a liniile de alocare de cont pentru o poziție individuală ș i pe butonul Comprimare alocare de conturi
multiple

pentru a masca liniile de alocare de cont. Pentru a afiș a sau masca linii de alocare de cont

pentru toate pozițiile individuale, faceți click pe butonul corespunzător pe bara de instrumente a pozițiilor
individuale. Liniile de alocare cont sunt indicate prin iconul Contabilitate multiplă

.

Pentru a adăuga conturi pentru o poziție individuală:
1. În modul modificare, faceți click pe butonul Expandare alocare de conturi multiple

pentru a afiș a

liniile de alocare cont.

2. Introduceți valori în câmpurile Sumă poziție ș i Cantitate pentru fiecare linie de alocare cont, apoi
apăsați ENTER sau faceți click pe butonul Salvare.
Notă: Nu introduceți date în aceste câmpuri la nivel de poziție individuală pentru pozițiile individuale
cu alocări de conturi multiple. Totalul aferent poziției individuale este calculat automat.
3. (Opțional) Pentru a adăuga linii de alocare cont suplimentare, selectați poziția individuală, apoi faceți
click pe butonul Inserare alocare de conturi multiple

pe bara de instrumente de sub pozițiile

individuale.
4. (Opțional) În mod implicit, câmpurile contabile (Cont CM, Centru de cost etc.) sunt completate cu valori
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din comanda de achiziție. Puteți modifica aceste valori dacă este necesar.
Lista de selecție de pe bara de instrumente de sub lista de Poziții vă permite să modificați structura
coloanei din tabelul de poziții individuale astfel încât să accesați cu uș urință câmpurile necesare.

Această listă de selecție este disponibilă numai în modul de modificare. Pentru a modifica structura în
modul de afiș are, utilizați butonul Alegere variantă layout

de pe bara de instrumente de deasupra

listei de Poziții.
5. Faceți click pe Salvare

.

Încărcarea de poziții individuale sau conturi din Excel
Puteți adăuga poziții individuale de facturi sau linii contabile la un document încărcându-le dintr-un fiș ier
Excel. Acest proces necesită maparea câmpurilor Excel la câmpurile eFLOW Control. Dacă încărcați frecvent
fiș iere Excel, trebuie să salvați respectivele mapări ca ș ablon.

Încărcarea dintr-un fiș ier Excel
Notă: Înainte de a încărca, asigurați-vă că fiș ierul nu este deschis în Excel.
1. În detaliile documentului, selectați elementul de meniu Editare > Încărcare linie.
2. În câmpul Nume fiș ier, utilizați ajutorul de căutare pentru a selecta fiș ierul Excel, apoi faceți click pe
butonul Deschidere fiș ier.
3. (Opțional) Dacă fiș ierul dvs. Excel conține antete de coloană, bifați caseta de marcaj Linie antet.
4. (Opțional) Pentru a încărca numai anumite linii din fiș ierul Excel, introduceți numerele de linii Excel în
câmpurile Linie început ș i Ultima linie.
5. În câmpul Țintă, selectați intrarea adecvată: Poziții factură sau Alocare cont FI.
6. Mapați câmpurile Excel la câmpurile eFLOW Control:
n

Pentru a mapa automat câmpurile, faceți click pe butonul Propunere mapare

. Această metodă

va funcționa cu succes numai dacă utilizați antetele coloanelor care au acelaș i nume sau nume
similare în câmpul eFLOW Control.
Dacă rezultatul mapării automate nu este corect pentru toate câmpurile, faceți click pe butonul
Ș tergere mapare
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n

Pentru a mapa manual un câmp, selectați câmpul Excel din stânga ș i trageți-l în coloana Descriere
câmp XLS a liniei corespunzătoare în partea dreaptă.

7. (Opțional) Selectați următoarele opțiuni pentru câmpurile:
n

Format dată: pentru câmpurile de dată, selectați formatul care trebuie aplicat.

n

Format zecimal: pentru câmpurile de sumă, selectați formatul de virgulă zecimală care trebuie
aplicat.

n

Procentaj: bifați această casetă de marcaj dacă sumele din fiș ierul Excel sunt procente în loc de
sume absolute.

8. Faceți click pe butonul Import linii.
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Crearea unui ș ablon de încărcare
1. Încărcați un fiș ier Excel ș i definiți mapările, conform celor descrise mai sus.
2. Introduceți un nume de ș ablon ș i faceți click pe butonul Salvare.

Aplicarea unui ș ablon
1. În câmpul Nume fiș ier, selectați fiș ierul Excel de încărcat, apoi faceți click pe butonul Deschidere fiș ier.
2. În câmpul Ș ablon, selectați ș ablonul, apoi faceți click pe butonul Deschidere.
3. Faceți click pe butonul Import linii.

Editarea unui ș ablon
1. În câmpul Ș ablon, selectați ș ablonul, apoi faceți click pe butonul Întreținere.
2. Pe ecranul Definiție încărcare, în modul de modificare, efectuați toate modificările necesare pentru
definiția ș ablonului.
3. Selectați definiția ș i în Structură dialog, faceți dublu click pe Mapare.
4. În modul de modificare, efectuați orice modificări necesare pentru mapare, precum adăugarea unui nou
câmp.

5. Faceți click pe Salvare

.

Modificarea condițiilor de plată
Condițiile de plată implicite pentru un document sunt preluate din comanda de achiziție sau din datele de
bază ale furnizorului. Pentru a modifica condițiile de plată:
1. Pe tabul Plată, în modul de modificare, faceți click pe butonul Modificare condiții de plată

.

2. Introduceți condițiile noi de plată ș i faceți click pe butonul Salvare.
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Butonul Utilizare condiții de plată implicite

este acum afiș at. Faceți click pe acest buton pentru a reveni

la condițiile de plată implicite.

Crearea unei intrări de bunuri sau SES
Pentru a crea intrări de bunuri sau fiș e de intrare servicii pentru o poziție individuală de factură, în modul de
modificare, faceți click pe tabul Poziții ș i selectați poziția individuală, apoi faceți click pe butonul
Introducere intrare de bunuri/FIS

.

Tranzacția SAP MIGO sau ML81N se va deschide.
După ce ați înregistrat intrarea de bunuri sau fiș a de intrare servicii, documentul eFLOW Control este
actualizat corespunzător.

Prelucrarea unui document în SAP
Puteți trece din documentul eFLOW Control în tranzacția SAP ș i prelucra documentul în SAP. Datele sunt
transferate din documentul eFLOW Control în tranzacția SAP. Orice modificări efectuate în tranzacția SAP
sunt transferate înapoi în documentul eFLOW Control.
Pentru a prelucra un document în SAP, selectați elementul de meniu Document > Înregistrare > Prelucrare
online.

Verificarea unui document
Erorile dintr-un document sunt afiș ate în tabul Problemă de afaceri în detaliile documentului (consultați
Localizarea erorilor). Cu toate acestea, configurarea sistemului dvs. determină ce erori sunt afiș ate aici, deci
este posibil ca documentul să conțină erori care să nu fie afiș ate în tabul Problemă de afaceri.
Pentru a verifica toate erorile pentru un document, faceți click pe butonul Verificare

.

Erorile sunt afiș ate în jurnalul de prelucrare.

eFLOW me
După ce ați efectuat toate modificările într-un document, se recomandă să faceți click pe butonul
eFLOW me

. Funcția eFLOW me desfăș oară toate acțiunile necesare pentru documentul

aflat în respectiva stare ș i afiș ează mesaje privind rezultatele acelor acțiuni. Astfel nu mai este nevoie să
decideți ce acțiuni trebuie efectuate ulterior în document ș i să le efectuați dvs. manual. De exemplu, în funcție
de configurare, eFLOW me poate alocat poziții CA sau coduri de taxă, poate verifica erorile din document,
lansa un workflow sau încerca să înregistreze documentul.
Următorul exemplu ilustrează funcționalitatea eFLOW me.
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Un document are una sau mai multe poziții individuale de factură care nu se potrivesc cu o poziție a comenzii
de achiziție corespunzătoare.
Fără eFLOW me
Trebuie să alocați manual pozițiile CA la pozițiile individuale ale facturii.
După ce ați alocat pozițiile CA, trebuie să executați patru sarcini:
n

Să verificați dacă cantitatea este corectă. Dacă aceasta nu este corectă, lansați un workflow de
neconcordanță de cantitate, verificați alocarea destinatarului ș i expediați workflow-ul.

n

Să verificați dacă prețul este corect. Dacă acesta nu este corect, lansați un workflow de neconcordanță
de preț, verificați alocarea destinatarului ș i expediați workflow-ul.

n

Să verificați dacă există probleme restante pe care trebuie să le rezolvați.

n

Dacă nu există probleme, înregistrați documentul.

Cu eFLOW me
Trebuie să alocați manual pozițiile CA la pozițiile individuale ale facturii.
După ce ați alocat pozițiile CA, trebuie să executați o singură sarcină: să faceți click pe butonul eFLOW me.
Sistemul va executa astfel automat următoarele sarcini:
n

Va verifica prețul ș i cantitatea expediind automat documentul la workflow-ul aferent, dacă există o
neconcordanță.

n

Va verifica dacă există orice alte probleme restante care trebuie rezolvate ș i va afiș a mesaje, dacă este
cazul.

n

Va înregistra automat documentul, dacă nu există nicio altă problemă.

Aplicarea completărilor
eFLOW Control poate fi configurat astfel încât să completeze automat datele într-un document eFLOW. În
funcție de completările care sunt configurate, acesta poate aloca furnizorul, pozițiile CA, intrările de bunuri ș i
codurile de taxă pe baza informațiilor disponibile în document. De exemplu, poate determina furnizorul corect
pe baza numărului de comandă de achiziție menționat pe factură sau poate potrivi pozițiile de comandă de
achiziție cu pozițiile individuale ale facturii comparând factura ș i cantitatea CA, prețul pe unitate ș i alte valori.
Completările configurate sunt efectuate atunci când un document intră în eFLOW Control sau când faceți
click pe butonul eFLOW me.
De asemenea, puteți aplica completările manual. De exemplu, dacă eFLOW Control nu a putut găsi o valoare
univocă pentru un câmp ș i sunt disponibile mai multe rezultate de completare, puteți vizualiza aceste rezultate
ș i selecta intrarea adecvată.
Pentru a vizualiza ș i a aplica completările:
1. În detaliile documentului, selectați elementul de meniu Editare > Aplicare terminare.
2. (Opțional) În mod implicit, numai ultima completare efectuată este afiș ată. Pentru a vizualiza ș i edita toate
completările, faceți click pe butonul Restaurare terminări.
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3. În lista Terminare, selectați un tip de completare.
4. Pentru a adăuga rezultatul completării la document, faceți click pe butonul Inserare

de lângă

rezultat.
5. Faceți click pe butonul Salvare modificări.
În următorul exemplu, un rezultat univoc a fost găsit pentru pozițiile de factură 0002 ș i 0003, dar pentru poziția
de factură 0001 au fost găsite trei poziții individuale CA diferite care se potrivesc cu cantitatea ș i prețul pe
unitate al facturii. Prin urmare, trebuie să vizualizați factura ș i comanda de achiziție pentru a determina poziția
individuală CA corectă ș i pentru a o adăuga la document.

Înregistrarea documentelor
Această secțiune explică modul în care puteți înregistra, înregistra preliminar ș i storna documentele.

Simularea înregistrării
Puteți simula înregistrarea unui document eFLOW Control în SAP. eFLOW Control execută validări pentru a
verifica dacă înregistrarea este posibilă ș i afiș ează toate intrările de furnizor, CM ș i cele de înregistrare a
taxelor.
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Pentru a efectua o simulare, faceți click pe butonul Simulare

.

Înregistrarea unui document
Înregistrarea unui document creează un document aferent în SAP ș i creează intrări contabile în conformitate
cu standardul SAP. eFLOW Control verifică documentul înainte de înregistrare ș i afiș ează mesaje, dacă
există erori în document care ar putea împiedica înregistrarea.
Pentru a înregistra un document, faceți click pe butonul Înregistrare

.

eFLOW Control suportă înregistrările independente de companie. Documentele contabile sunt înregistrate
pentru fiecare cod de companie. Câmpul Ref.factură afiș ează numărul de document al companiei introdus
în câmpul Cod companie.

Înregistrarea unui document în calitate de supervizor
La înregistrarea unui document, eFLOW Control execută validările SAP obiș nuite, precum ș i validări eFLOW
Control suplimentare pentru a se asigura că documentul nu conține erori care ar putea împiedica înregistrarea.
Dacă oricare dintre aceste validări returnează erori, documentul nu poate fi înregistrat.
Utilizatorii cu autorizațiile aferente pot înregistra un document în calitate de supervizor, ceea ce permite
înregistrarea documentului chiar dacă validările eFLOW Control au returnat o eroare. Cu toate acestea,
documentul trebuie să treacă toate validările SAP.
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De exemplu, SAP vă poate permite să înregistrați un document cu o neconcordanță de preț între comanda de
achiziție ș i factură, în timp ce eFLOW Control nu vă permite acest lucru. În acest caz, trebuie să corectați
eroarea de neconcordanță de preț înainte de a putea înregistra documentul. Totuș i, un utilizator cu autorizații
pentru funcția Înregistrare supervizor poate înregistra documentul fără a corecta eroarea.
Pentru a înregistra un document în calitate de supervizor:
1. Selectați elementul de meniu Document > Înregistrare > Înregistrare supervizor.
2. Introduceți o notă explicând motivul pentru care documentul este înregistrat deș i nu a trecut toate
validările.
3. Faceți click pe unul dintre butoanele de sub notă pentru a înregistra, înregistra preliminar sau prelucra
documentul în SAP.

Înregistrarea preliminară a unui document
Puteți înregistra preliminar un document în conformitate cu standardul SAP.
Pentru a înregistra preliminar un document, selectați elementul de meniu Document > Înregistrare
> Înregistrare preliminară.
Puteți edita documentele înregistrate preliminar doar în tranzacția SAP, nu ș i în eFLOW Control. Pentru a
deschide un document înregistrat preliminar în SAP, în detaliile documentului, în câmpul Nr. doc. factură,
faceți dublu click pe numărul de document.

Stornarea unui document
Puteți storna documente înregistrate. Stornarea unui document compensează documentele FI aferente
acestuia. După stornare, documentul eFLOW Control poate fi prelucrat din nou.
1. Faceți click pe butonul Stornare

.

2. Selectați un Motiv stornare.
3. (Opțional) Adăugați o notă.
4. Faceți click pe butonul Stornare.
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Comunicarea
Puteți utiliza note ș i mesaje pentru a comunica cu alte persoane. De asemenea, puteți adăuga anexe la
documente.

Note
Notele vă permit să comunicați cu alți utilizatori în eFLOW Control ș i eFLOW Resolve. Notele sunt afiș ate în
tabul Notă în detaliile documentului. Acestea sunt salvate împreună cu documentul ca anexă ș i sunt arhivate
permanent. Notele nu sunt transferate la documentul SAP.
1. Faceți click pe tabul Notă.
2. Pentru a adăuga o notă, introduceți textul în caseta de text din dreapta ș i faceți click pe butonul Salvare
notă.
3. Faceți click pe săgeți

pentru a vizualiza sau masca întregul text notă sau pe butoanele

pentru

a vizualiza sau masca toate textele notă.

Mesaje
Puteți expedia mesaje prin e-mail către orice adresă de e-mail valabilă. eFLOW Control oferă ș abloane de
mesaj predefinite care pot fi customizate. Imaginea facturii este anexată la mesaj ca fiș ier PDF.
1. Faceți click pe butonul Expediere mesaj

.

2. Introduceți adresa de e-mail la care doriți să expediați mesajul. Adresa de e-mail a furnizorului este
inserată în mod implicit.
3. Faceți click pe butonul Inserare linie

sau Ș tergere linie

pentru a adăuga sau elimina adresele

destinatarilor.
4. Introduceți textul mesajului:
n

Pentru a utiliza un ș ablon, selectați Limbă, iar apoi Ș ablon. În funcție de configurarea sistemului,
anumite ș abloane pot fi disponibile numai pentru anumite coduri de companie.

n

Pentru a utiliza propriul dvs. text, introduceți textul în caseta de text din partea de jos. Dacă selectați
un ș ablon, textul acestuia ș i propriul dvs. text vor apărea în mesaj. Pentru a utiliza doar textul dvs.,
selectați intrarea goală în lista Ș ablon.

5. Faceți click pe butonul Expediere.
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Anexe
Puteți adăuga fiș iere ca anexe la documentele eFLOW Control. Anexele sunt disponibile în documentul
eFLOW Control ș i, după înregistrare, în documentul SAP corespunzător.
Pentru a adăuga o anexă:
1. Faceți click pe butonul Servicii pentru obiect
2. Faceți click pe butonul Creare

.

ș i selectați Arhivare document de afaceri.

3. Selectați un Tip de document, iar apoi faceți drag and drop cu fiș ierul din sistemul fiș ierului în câmpul
gol.
4. Faceți click pe butonul Continuare

.

Pentru a vizualiza anexele faceți click pe butonul Servicii pentru obiect
anexe

, iar apoi click pe butonul Listă

. Faceți dublu click pe anexă pentru a o deschide.

Workflow-uri
Puteți expedia documente la un workflow pentru a obține informații, clarificări sau aprobare de la alți
utilizatori.

Expedierea unui document la workflow
1. Faceți click pe butonul Lansare workflow

.

2. În lista Workflow, selectați un workflow ș i introduceți o Dată scadentă.
3. Introduceți destinatarii pentru workflow.
Notă: În funcție de configurarea workflow-ului, este posibil ca anumiți destinatari să fi fost alocați
automat la workflow.
4. Opțional, introduceți o notă în caseta de text din partea de jos.
5. Faceți click pe butonul Lansare.
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Reapelarea unui document din workflow
Faceți click pe butonul Reapelare workflow

.

Istoricul de audit pentru workflow
Istoricul de audit pentru workflow oferă informații despre toate workflow-urile la care a fost expediat un
document.
Pentru a vizualiza istoricul de audit pentru workflow, faceți click pe butonul Istoric de audit workflow
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Raportare
eFLOW Control vă oferă rapoarte pentru a vă ajuta să vă monitorizați, să vă analizați ș i să vă optimizați
performanța procesului de Contabilitate furnizori.
Pentru a deschide eFLOW Control Reporting, introduceți tranzacția /tisa/eflow_report.
De asemenea, puteți deschide eFLOW Control Reporting din cadrul eFLOW Control prin selectarea
elementului de meniu Salt la > eFLOW Reporting. În acest caz, datele raportului includ doar documentele
care corespund cu criteriile ecranului de selecție eFLOW Control.
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Fereastra eFLOW Reporting

Fereastra eFLOW Reporting este alcătuită din următoarele zone:
Zonă

Descriere

Set de

În aceste liste, selectați raportul pe care doriți să îl vizualizați ș i perioada de timp pentru

date/Raport

raport.

Vizualizare

Afiș ează grafic datele raportului asemeni unei diagrame. Selectați tipul de diagramă dorit

date

din lista de selecție Diagramă.

Date de

Afiș ează datele raportului într-un tabel.

raportare
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Vizualizarea unui raport
1. În lista Set de date, selectați perioada de timp pentru raport.
2. În lista Raport, selectați raportul.
3. Faceți click pe butonul Împrospătare.
4. (Opțional) Pentru a vedea raportul ca diagramă, în lista Diagramă selectați un tip de diagramă.
Consultați Rapoarte în detaliu pentru informații despre rapoartele ș i diagramele disponibile.
Notă: Pentru unele rapoarte nu sunt disponibile diagrame.

Lucrul cu diagramele
Selectați diagrama pe care doriți să o vizualizați din lista de selecție Diagramă.

Poziționați cursorul mouse-ului deasupra unei zone a diagramei (de exemplu, o bară sau un segment al
diagramei inel). Detaliile zonei respective sunt afiș ate într-un popup.

Pentru a afiș a sau ascunde zona diagramei, faceți click pe butonul Afiș are/mascare vizualizare date

în

partea stânga sus a ferestrei.
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Lucrul cu datele de raportare
Puteți utiliza funcționalitatea SAP standard pentru a lucra cu tabelul de date de raportare, de exemplu, pentru
a sorta sau filtra tabelul sau pentru a modifica structura.

Notă: Filtrele sunt aplicate doar la tabel, nu ș i la diagramă.
Faceți click pe un număr de document din tabel pentru a deschide o listă a respectivelor documente într-o
fereastră eFLOW Control nouă.

Pentru rapoartele care afiș ează sume, puteți vizualiza sumele în monede diferite în tabelul Date de raportare.
Selectați moneda din lista Monedă. Sumele sunt calculate utilizând tipul de curs de schimb de monedă M
definit în sistemul SAP.
Notă: Pentru a vizualiza noile valori de monedă ș i în diagramă, faceți click pe butonul Împrospătare ș i
selectați din nou diagrama.

Rapoarte în detaliu
Sunt disponibile următoarele rapoarte eFLOW Control.
Notă: Accesul la rapoarte poate fi controlat prin autorizații, prin urmare este posibil să nu vedeți în
sistemul dvs. toate rapoartele listate aici.

Statistica automatizării
Raportul Statistică automatizare oferă o analiză a nivelului de automatizare în prelucrarea dvs. de
Contabilitate furnizori.
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Raportul este disponibil în următoarele versiuni:
n

Statistica automatizării după cod companie

n

Statistica automatizării după furnizor

Raportul afiș ează numărul de documente ș i sumele brute ale documentelor în următoarele categorii:
n

Înregistrat automat
Documente fără erori care au fost înregistrate automat imediat după intrarea acestora în eFLOW Control.
Regulile pentru înregistrarea automată sunt definite în configurarea eFLOW Control.

n

Prelucrat automat
Documentele care nu au fost înregistrate automat imediat după intrarea în eFLOW Control, dar care au
fost ulterior înregistrate automat fără a mai fi prelucrate de către un utilizator eFLOW Control. De
exemplu, este posibil ca erori din document să fi fost corectate de către un agent de prelucrare al
workflow-ului în eFLOW Resolve, iar ca documentul să fi fost înregistrat automat la aprobarea workflowului.

eFLOW Control 5.2 Ghid de utilizator

Pagina 48 din 72

n

Manual
Documentele care au fost prelucrate manual ș i/sau înregistrate de un utilizator eFLOW Control.

Următoarele diagrame sunt disponibile.
Diagramă

Descriere

Sume totale

Afiș ează sumele brute totale din fiecare categorie.

Volume totale

Afiș ează numărul total de documente din fiecare categorie.

Procentaj după

Afiș ează sumele brute din fiecare categorie ca procent din suma brută totală.

sumă
Procentaj după

Afiș ează numărul de documente din fiecare categorie ca procent din numărul total

volum

de documente.

Timpul de rezolvare a problemei comerciale
Raportul Timp de rezolvare probl.comercială oferă o analiză a duratei de timp în care sunt rezolvate
anumite probleme în documente.
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Raportul este disponibil în următoarele versiuni:
n

Timpul de rezolvare a problemei comerciale: afiș ează timpul de rezolvare pentru fiecare problemă
comercială

n

Timpul de rezolvare a problemei comerciale după cod companie

n

Timpul de rezolvare a problemei comerciale după furnizor

Raportul afiș ează numărul de apariții ale fiecărei probleme comerciale ș i timpul mediu de rezolvare a
respectivelor probleme.
Problemele comerciale sunt definite în configurarea eFLOW Control. Problemele comerciale reprezintă
probleme în procesul de Contabilitate furnizori, precum intrările de bunuri lipsă, diferențele dintre factură ș i
comanda de achiziție sau facturile duplicate. Acestea sunt identificate prin validările eFLOW executate, de
exemplu, atunci când un document este introdus în sistem, este înregistrat sau când utilizatorul verifică un
document. Timpul de rezolvare a unei probleme reprezintă, prin urmare, durata de timp din momentul în care
sistemul identifică o problemă până când rezolvarea problemei este recunoscută.
Notă: Numărul nu indică neapărat numărul de documente, deoarece un document poate avea mai multe
probleme.
Următoarele diagrame sunt disponibile.

Diagramele timpului de rezolvare a problemei comerciale
Diagramă

Descriere

Timp de prelucrare mediu (diagramă

Afiș ează timpul mediu alocat, în zile, pentru rezolvarea fiecărei

cu bare)

probleme comerciale.

Timp de prelucrare mediu (diagramă

Afiș ează timpul mediu alocat pentru rezolvarea fiecărei probleme

inel)

comerciale ca procent din timpul mediu de rezolvare a tuturor
problemelor.

Timp de prelucrare total (diagramă cu

Afiș ează timpul total alocat, în zile, pentru rezolvarea fiecărei

bare)

probleme comerciale.

Timp de prelucrare total (diagramă

Afiș ează timpul total alocat pentru rezolvarea fiecărei probleme

inel)

comerciale ca procent din timpul total de rezolvare a tuturor
problemelor.

Volum de clasificare erori (diagramă

Afiș ează numărul de apariții ale fiecărei probleme comerciale.

cu bare)
Volum de clasificare erori (diagramă

Afiș ează numărul de apariții ale fiecărei probleme comerciale ca

inel)

procent din numărul total de probleme.
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Rezolvarea problemei comerciale după diagrame cod companie/furnizor
Diagramă

Descriere

Timp de rezolvare mediu

Pentru fiecare cod de companie sau furnizor, afiș ează timpul
mediu alocat, în zile, pentru rezolvarea fiecărei probleme
comerciale.

Timp de rezolvare mediu după clasă

Pentru fiecare problemă comercială, afiș ează timpul mediu

de eroare

alocat, în zile, de fiecare cod de companie sau furnizor pentru
rezolvarea respectivei probleme.

Timp de rezolvare total

Pentru fiecare cod de companie sau furnizor, afiș ează timpul
total alocat, în zile, pentru rezolvarea fiecărei probleme
comerciale.

Timp de rezolvare total după clasă

Pentru fiecare problemă comercială, afiș ează timpul total alocat,

de eroare

în zile, de fiecare cod de companie sau furnizor pentru rezolvarea
respectivei probleme.

Volum

Pentru fiecare cod de companie sau furnizor, afiș ează numărul
de apariții ale fiecărei probleme comerciale.

Volumul după clasă de eroare

Pentru fiecare problemă comercială, afiș ează numărul de apariții
ale respectivei probleme pentru fiecare cod de companie sau
furnizor.
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Divizarea MM/FI/DR
Raportul Divizarea MM/FI/DR oferă o analiză a tipurilor de documente intrate în sistem în perioada de
raportare.

Raportul este disponibil în următoarele versiuni:
n

Divizarea MM/FI/DR după cod companie

n

Divizarea MM/FI/DR după furnizor

Raportul afiș ează numărul de facturi CA (MM), de facturi fără CA (FI) ș i de cereri de avans (DR), precum ș i
sumele brute pentru fiecare tip de document.
Următoarele diagrame sunt disponibile.
Diagramă

Descriere

Divizarea după sumă

Afiș ează suma brută totală pentru fiecare tip de document.
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Diagramă

Descriere

Divizarea după volum

Afiș ează numărul total de documente pentru fiecare tip de
document.

Documentele intrate/ieș ite
Raportul Intrare/ieș ire documente oferă o analiză a raportului de documente intrate ș i ieș ite prin procesul
de Contabilitate furnizori. Acesta vă poate ajuta, de exemplu, să optimizați planificarea resurselor dvs. prin
evidențierea momentelor de vârf în care sunt aș teptate volume mari de documente.

Raportul este disponibil în următoarele versiuni:
n

Intrare/ieș ire documente

n

Intrare/ieș ire documente după cod de companie

n

Intrare/ieș ire documente după furnizor
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Raportul afiș ează numărul de documente create, înregistrate sau refuzate în fiecare zi din perioada de
raportare. Zilele fără date nu sunt incluse.
Următoarele diagrame sunt disponibile.
Notă: Diagramele sunt disponibile numai pentru raportul general Intrare/ieș ire documente.

Diagrama cronologiei

Bara afiș ează numărul de documente create, înregistrate sau refuzate în fiecare zi din perioada de raportare.
Zilele fără date nu sunt incluse.Documentele create sunt afiș ate pe bara din stânga, iar documentele
înregistrate ș i refuzate pe bara din dreapta, astfel încât să puteți recunoaș te cu uș urință raportul dintre noile
documente ș i cele prelucrate.
Liniile afiș ează mediile variabile pentru documentele noi ș i documentele prelucrate. Aceste linii facilitează
identificarea nivelurilor cele mai ridicate ș i scăzute anormale din proces.
Media variabilă este calculată prin însumarea rapoartelor din ultimele trei zile ș i împărțirea acestora la trei.
Exemplul de mai jos ilustrează acest calcul.
n

Numărul de documente create de pe 11.07. până pe 15.07. este 31 (9 + 10 + 12). Media variabilă a noilor
documente pentru 15.07. este aș adar 10,3 (31 împărțit la 3).

n

Numărul de documente prelucrate de pe 15.07. până pe 19.07. este 12 (3 + 1 + 7 înregistrate + 1 refuzat).
Media variabilă a documentelor prelucrate pentru 19.07. este aș adar 4 (12 împărțit la 3).
Dată

Creat

Înregistrat

Refuzat

Medie variabilă

Medie variabilă

documente noi

documente
prelucrate

11.07.2016

9
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Dată

Creat

Înregistrat

Refuzat

Medie variabilă

Medie variabilă

documente noi

documente
prelucrate

12.07.2016

10

4

0

15.07.2016

12

3

1

10,33

4

18.07.2016

0

1

0

7,33

3

19.07.2016

14

7

0

8,67

4

Diagrama săptămânală a cronologiei

Afiș ează numărul de documente create, înregistrate sau refuzate în fiecare săptămână din perioada de
raportare.
Documentele create sunt afiș ate pe bara din stânga, iar documentele înregistrate ș i refuzate pe bara din
dreapta, astfel încât să puteți recunoaș te cu uș urință raportul dintre noile documente ș i cele prelucrate.
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Timpul de prelucrare
Raportul Timp de prelucrare oferă o analiză a duratei de timp în care sunt prelucrate documentele ș i
efectuate plățile.
Raportul este disponibil în următoarele versiuni:
n

Timp de prelucrare după cod companie

n

Timp de prelucrare după proprietar

n

Timp de prelucrare după furnizor

Notă: Accesul la rapoarte bazate pe responsabil poate fi restricționat la anumiți utilizatori sau suprimat
pentru toți utilizatorii, prin intermediul autorizațiilor.

Timp de prelucrare după cod companie/furnizor

Raportul afiș ează numărul total de documente prelucrate ș i timpul mediu de prelucrare a acestora în
eFLOW Control ș i eFLOW Resolve, precum ș i durata medie de timp alocat din momentul finalizării prelucrării
până la plată.
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Timpii de prelucrare sunt calculați după cum urmează:
n

Control
Din momentul în care documentul intră în eFLOW Control până când acesta este înregistrat, înregistrat
preliminar în SAP sau refuzat. Timpul petrecut de document în eFLOW Resolve nu este luat în
considerare.

n

Resolve
Din momentul lansării workflow-ului până când acesta este aprobat, respins sau reapelat. Timpul
petrecut de document în eFLOW Control nu este luat în considerare.

n

Plătit
Din momentul în care documentul a fost înregistrat până când documentul de compensare aferent
acestuia este înregistrat.

Următoarele diagrame sunt disponibile.
Diagramă

Descriere

Timpi de prelucrare medii

Afiș ează timpul mediu alocat, în zile, prelucrării documentelor în
eFLOW Control, eFLOW Resolve ș i procesului de plată.

Timpi de prelucrare totali

Afiș ează timpul total alocat, în zile, prelucrării documentelor în
eFLOW Control, eFLOW Resolve ș i procesului de plată.

Timp de prelucrare după proprietar
Raportul afiș ează numărul total de documente prelucrate de către fiecare responsabil ș i timpul mediu de
prelucrare al respectivelor documente. Timpii de prelucrare includ timpul petrecut de documente în
eFLOW Resolve. Consultați Alocarea unui document la un utilizator pentru mai multe informații despre
responsabili.
Notă: Accesul la rapoarte bazate pe responsabil poate fi restricționat la anumiți utilizatori sau suprimat
pentru toți utilizatorii, prin intermediul autorizațiilor.
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Următoarele diagrame sunt disponibile.
Diagramă

Descriere

Diagramă cu bare de prelucrare medie

Afiș ează timpul mediu alocat, în zile, pentru prelucrarea
documentelor alocate.

Diagramă inel de prelucrare medie

Afiș ează timpul mediu alocat pentru prelucrarea documentelor
alocate ca procent din timpul mediu de prelucrare a tuturor
documentelor.

Diagramă cu bare de prelucrare totală

Afiș ează timpul total alocat, în zile, pentru prelucrarea
documentelor alocate.

Diagramă inel de prelucrare totală

Afiș ează timpul total alocat pentru prelucrarea documentelor
alocate ca procent din timpul total de prelucrare a tuturor
documentelor.
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Volumul documentului
Raportul Volum document oferă o analiză a numărului de documente din sistem.

Raportul este disponibil în următoarele versiuni:
n

Volum document după cod de companie

n

Volum document după proprietar

n

Volum document după furnizor

Notă: Accesul la rapoarte bazate pe responsabil poate fi restricționat la anumiți utilizatori sau suprimat
pentru toți utilizatorii, prin intermediul autorizațiilor.
Raportul afiș ează numărul de documente pentru fiecare cod de companie, responsabil sau furnizor ș i sumele
brute ale respectivelor documente. Consultați Alocarea unui document la un utilizator pentru mai multe
informații despre responsabili.
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Următoarele diagrame sunt disponibile.
Diagramă

Descriere

Sumă totală (diagramă cu bare)

Afiș ează suma brută totală.

Sumă totală (diagramă inel)

Afiș ează suma brută totală ca procent din suma brută totală a
tuturor documentelor.

Sumă medie (diagramă cu bare)

Afiș ează suma medie brută.

Sumă medie (diagramă inel)

Afiș ează suma medie brută ca procent din suma medie brută a
tuturor documentelor.

Volum (diagramă cu bare)

Afiș ează numărul de documente.

Volum (diagramă inel)

Afiș ează numărul de documente ca procent din numărul total de
documente.

Timp de prelucrare workflow
Raportul Timp de prelucrare workflow oferă o analiză a duratei de timp în care sunt prelucrate anumite
workflow-uri.
Raportul este disponibil în următoarele versiuni:
n

Timp de prelucrare workflow: afiș ează timpii de prelucrare pentru fiecare workflow

n

Timp de prelucrare workflow după cod de companie

n

Timp de prelucrare workflow după furnizor
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Timp de prelucrare workflow

Raportul afiș ează numărul de documente prelucrate pentru fiecare tip de workflow ș i timpii medii ș i prevăzuți
de prelucrare pentru workflow-urile de acel tip. Timpul de prelucrare prevăzut, în zile, este definit în
configurarea workflow-ului. Timpii de prelucrare sunt calculați din momentul în care workflow-ul a fost lansat
până la aprobarea sau respingerea acestuia.

eFLOW Control 5.2 Ghid de utilizator

Pagina 61 din 72

Următoarele diagrame sunt disponibile.
Diagramă

Descriere

Timp de prelucrare mediu (diagramă

Pentru fiecare tip de workflow, afiș ează timpul mediu alocat, în

cu bare)

zile, pentru prelucrarea workflow-urilor de acel tip.

Timp de prelucrare mediu (diagramă

Pentru fiecare tip de workflow, afiș ează timpul mediu alocat

inel)

pentru prelucrarea workflow-urilor de acel tip ca procent din
timpul total de prelucrarea a tuturor workflow-urilor.

Performanță acord de nivel de

Afiș ează diferența dintre timpul de prelucrare prevăzut ș i timpul

servicii (ANS)

mediu de prelucrare efectiv.
Dacă bara unui tip de workflow apare deasupra liniei 0 zile,
respectivul tip de workflow a fost prelucrat în medie într-un timp
mai scurt decât cel prevăzut. Dacă bara unui tip de workflow
apare sub linia 0 zile, respectivul tip de workflow a fost prelucrat
în medie într-un timp mai lung decât cel prevăzut.

Timp de prelucrare total (diagramă cu

Pentru fiecare tip de workflow, afiș ează timpul total alocat, în

bare)

zile, pentru prelucrarea workflow-urilor de acel tip.

Timp de prelucrare total (diagramă

Pentru fiecare tip de workflow, afiș ează timpul total alocat pentru

inel)

prelucrarea workflow-urilor de acel tip ca procent din timpul total
de prelucrarea a tuturor workflow-urilor.

Volum (diagramă cu bare)

Pentru fiecare tip de workflow, afiș ează numărul de documente
expediate la un workflow de acel tip.

Volum (diagramă inel)

Pentru fiecare tip de workflow, afiș ează numărul de documente
expediate la un workflow de acel tip ca procent din numărul total
de documente expediate în workflow.

eFLOW Control 5.2 Ghid de utilizator

Pagina 62 din 72

Timpul de prelucrare workflow după cod de companie/furnizor

Raportul afiș ează pentru fiecare cod de companie sau furnizor numărul de documente prelucrate pentru
fiecare tip de workflow ș i timpii medii ș i prevăzuți de prelucrare. Timpul de prelucrare prevăzut, în zile, este
definit în configurarea workflow-ului. Timpii de prelucrare sunt calculați din momentul în care workflow-ul a
fost lansat până la aprobarea sau respingerea acestuia.
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Următoarele diagrame sunt disponibile.
Diagramă

Descriere

Timp de prelucrare mediu

Pentru fiecare companie sau furnizor, afiș ează timpul mediu
alocat, în zile, pentru prelucrarea fiecărui tip de workflow.

Performanță acord de nivel de

Afiș ează diferența dintre timpul de prelucrare prevăzut ș i timpul

servicii (ANS)

mediu de prelucrare efectiv.
Dacă bara unui tip de workflow apare deasupra liniei 0 zile,
respectivul tip de workflow a fost prelucrat în medie într-un timp
mai scurt decât cel prevăzut. Dacă bara unui tip de workflow
apare sub linia 0 zile, respectivul tip de workflow a fost prelucrat
în medie într-un timp mai lung decât cel prevăzut.

Timp de prelucrare total

Pentru fiecare cod de companie sau furnizor, afiș ează timpul
total alocat, în zile, pentru prelucrarea fiecărui tip de workflow.
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Statistica de workflow
Raportul Statistică workflow oferă o analiză a acțiunilor întreprinse pe document în workflow.

Raportul este disponibil în următoarele versiuni:
n

Statistica workflow: afiș ează statistica pentru toate tipurile de workflow

n

Statistica workflow după cod companie

n

Statistica workflow după furnizor

Raportul afiș ează numărul de workflow-uri care au fost lansate automat ș i manual pentru fiecare tip de
workflow, precum ș i numărul de workflow-uri care au fost aprobate, respinse, reapelate sau anulate
(respectiv reapelate automat). Lansarea automată a workflow-ului poate fi definită în configurarea workflowului.
Următoarele diagrame sunt disponibile.
Notă: Diagramele sunt disponibile numai pentru raportul general Statistică workflow.
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Diagramă

Descriere

Procente statistică workflow

Afiș ează modul în care workflow-urile au fost lansate, pentru
fiecare tip de workflow, precum ș i acțiunile care au fost
întreprinse în workflow-uri.
Bara din stânga afiș ează procentul de workflow-uri care au fost
lansate manual ș i procentul celor care au fost lansate automat.
Această bară poate include procentul workflow-urilor expediate
anterior, mai exact, al workflow-urilor lansate înainte de începutul
perioadei de raportare selectate.
Bara din dreapta afiș ează acțiunile întreprinse în workflow ca
procent din numărul total de workflow-uri.

Setările de utilizator
Puteți selecta mai multe setări specifice pentru utilizator astfel încât să controlați anumite aspecte ale
comportamentului sistemului. Consultați secțiunile de mai jos pentru detalii.
Pentru a modifica setările de utilizator:
1. Selectați elementul de meniu Salt la > Setări utilizator.
2. Faceți click pe tabul corespunzător.
3. Modificați setările.
4. Faceți click pe butonul Salvare.
Pentru a reveni la setările implicite, faceți click pe butonul Poziție implicită.

General
Setare

Descriere

Prezentare dialog

Determină modul în care sunt afiș ate dialogurile, precum cele de Istoric de
audit workflow sau Expediere mesaj.
Modul andocat: dialogurile sunt afiș ate într-o poziție fixă, în partea stângă
sau dreaptă a ecranului, în funcție de setarea Poziție ancorată aleasă.
Modul dialog popup: dialogurile sunt afiș ate într-o fereastră popup ș i pot fi
mutate pe ecran.
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Setare

Descriere

Prezentare vizualizator

Determină modul în care este afiș at vizualizatorul documentului care prezintă
imaginea sau statistica documentului.
Modul andocat: vizualizatorul este afiș at într-o poziție fixă, în partea stângă
sau dreaptă a ecranului, în funcție de setarea Poziție ancorată aleasă.
Modul dialog popup: vizualizatorul este afiș at într-o fereastră popup ș i poate
fi mutat pe ecran.
Butonul Poziție implicită: aplicabil numai dacă Dialog popup este selectat.
Dacă mutați vizualizatorul pe ecran, acesta rămâne în acea poziție ș i la
următoarea deschidere a vizualizatorului. Faceți click pe acest buton pentru ca
vizualizatorul să revină la poziția sa implicită din partea stângă sus a ecranului
la următoarea deschidere a acestuia.

Lista de lucru
Setare
Sel. date ș i închidere
ecran de selecție

Descriere
Verificat: Ecranul de selecție se închide când faceți click pe butonul
Selectare dată

.

Golit: Ecranul de selecție rămâne deschis când faceți click pe butonul
Selectare dată

. Trebuie să închideți manual ecranul de selecție făcând

click pe butonul Ecran de selecție
Lansare cu

.

Specifică ce setări ale ecranului de selecție să utilizați atunci când lansați
eFLOW Control.

Lansare cu selecție

Încarcă o anumită selecție rapidă atunci când lansați eFLOW Control sau

rapidă

deschideți ecranul de selecție.
Această setare este aplicată doar dacă selectați Selecție rapidă în lista
Lansare cu.

Lansare cu variantă

Încarcă o anumită variantă atunci când lansați eFLOW Control sau deschideți
ecranul de selecție.
Această setare este aplicată doar dacă selectați Variantă în lista Lansare cu.

Nr. maxim de apariții

Specifică numărul implicit de documente care sunt afiș ate în lista de
documente. Puteți modifica acest număr pe ecranul de selecție pentru
căutările individuale.
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Document
Setare

Descriere
Verificat: Deschide documente în modul de modificare.

Deschidere document mereu
în mod de modificare

Golit: Deschide documente în modul de afiș are. Trebuie să comutați
manual la modul de modificare făcând click pe butonul Mod
afiș are/mascare

Variantă poziție

.

Specifică structura implicită a coloanei cu tabelul de poziții individuale de
factură în facturile CA.

Expandare poziții

Aplicabilă facturilor cu alocări de conturi multiple.
Verificat: Liniile de alocare cont sunt afiș ate automat pentru toate
pozițiile individuale.
Golit: Liniile de alocare conturi nu sunt afiș ate automat. Le puteți afiș a
făcând click pe butonul Expandare alocare de conturi multiple.
Consultați Alocarea contului pentru facturile CA pentru mai multe
informații.

Acțiune după prelucrare
document
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Specifică ce se întâmplă când terminați prelucrarea unui document:
n

Salt înapoi la lista de imagini generale de document

n

Salt la următorul document

n

(Intrare goală) Rămâneți în documentul prelucrat
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Referință
Această secțiune oferă informații rapide.

Stările documentului
Stare

Descriere
Eroare. Documentul nu poate fi înregistrat.
Avertizare. Documentul conține mesaje de avertizare, dar înregistrarea este posibilă.
Pregătit. Documentul nu conține erori ș i poate fi înregistrat.
Înregistrat în SAP.
Înregistrat preliminar.
Înregistrat ș i plătit.
Documentul este în coadă de aș teptare.
Refuzat. Documentul nu mai poate fi editat.
Documentul este în prezent în eFLOW Extract. Consultați Documente eFLOW Extract pentru
mai multe informații.

Stările de workflow
Stare

Descriere
Expediat.
Expediat la un utilizator în numele căruia sunteți un înlocuitor activ.
Aprobat.
Respins.
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Stare

Descriere
Anulat.
O cerere a fost expediată.
O cerere a primit răspuns.

Stările de reduceri
Stările de reduceri sunt calculate pe baza condițiilor de plată definite în document. Dacă sunt specificate
diferite sconturi (de exemplu, 14 zile 3%, 30 de zile 2%, 45 de zile net), eFLOW Control afiș ează diferite iconuri
pentru a indica data de reducere cea mai apropiată. Pentru a vizualiza data exactă până la care este oferită
reducerea, plasați cursorul mouse-ului peste icon:

Stare

Descriere
Prima dată de reducere se apropie.
Prima dată de reducere a trecut, a doua dată de reducere se apropie.
Prima ș i a doua dată de reducere au trecut, condițiile de plată nete se apropie.
Plata este cu scadență depăș ită.

Tastele de acces rapid ș i butoanele barei de
instrumente
Acțiune

Acces rapid

Înapoi

F3

Anulare

F12

Închidere eFLOW Control

Shift + F3
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Acțiune

Acces rapid

Afiș area sau mascarea ecranului de selecție

Shift + F1

Aplicarea criteriilor de selecție pentru a afiș a documentele

Ctrl + F4

Buton

corespunzătoare
Împrospătarea listei de documente pentru a afiș a ultimele

Shift + F9

modificări
Afiș area detaliilor documentului

F9

Afiș area sau împrospătarea vizualizatorului de imagine

Ctrl + F1

Afiș area furnizorului în SAP

Ctrl + Shift + F5

Afiș area comenzii de achiziție în SAP

Ctrl + Shift + F6

Afiș area documentului contabil în SAP

Ctrl + Shift + F7

Afiș area documentului factură în SAP

Ctrl + Shift + F8

Afiș area istoricului de audit workflow

Shift + F5

Afiș area jurnalului de preclurare

Ctrl + F3

Afiș area istoric de modificări

Ctrl + F11

Afiș area statisticii

Shift + F11

Modificarea responsabilului de document

Ctrl + F9

Setarea unui document în aș teptare

Ctrl + F7

Refuzarea unui document

Shift + F2

Adăugarea sau eliminarea unui tag

Shift + F4

Expedierea unui mesaj

Ctrl + F2
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Acțiune

Acces rapid

Verificarea unui document

Shift + F6

eFLOW me

F5

Simularea unui document

Ctrl + F5

Înregistrarea unui document

F6

Înregistrarea ca supervizor

Ctrl + F8

Înregistrarea preliminară a unui document

Shift + F4

Prelucrarea unui document în tranzacția SAP

F7

Stornarea unui document

Ctrl + F6

Lansarea unui workflow

Shift + F7

Reapelarea unui workflow

Shift + F8
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