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Introducció

Tot procés de compres comporta una sèrie de passos que comença amb la
identificació de la necessitat de compra i acaba amb el pagament al proveïdor
de la factura corresponent. Enmig d'aquests dos, tenen lloc altres, com són: la
identificació i homologació dels proveïdors que poden subministrar aquest
producte o servei, la petició d'una oferta, la negociació de condicions, el
tancament de l'acord de compra, la realització de les comandes, el lliurament
del producte o la realització del servei i la facturació. No tots aquests passos
apareixen en totes les compres, però tots ells són necessaris per a algun tipus
de compra.
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Título del capítulo

iSOCO iQuotes (d'ara endavant iQuotes) és una eina que dóna suport per a
tot el procés de negociació, incloent les àrees de petició de l'oferta,
negociació, optimització de la presa de decisió i subhasta inversa. iQuotes ha
estat dissenyada de forma còmoda i flexible i es pot adaptar a tots els fluxos
de compres que vulgui realitzar una entitat de compres o algun dels seus
integrants (compradors). En la fase de disseny de l'eina ha estat preponderant
el paper del comprador, de manera que s'ha automatitzat al màxim tots els
processos repetitius i de poc valor als que un comprador dedica habitualment
gran part del seu temps. Aquesta automatització i optimització permeten al
comprador dedicar la major part del seu temps a l'estratègia de compres.
iQuotes comprèn cinc àrees diferenciades: l'àrea d'administració, l'àrea del
comprador, l'àrea de l'observador, l'àrea del prescriptor, i l'àrea del proveïdor.
L'àrea d'administració és on es configuren els productes o serveis sobre els
quals es va a negociar. L'àrea del comprador és la que utilitza el comprador
per llançar les peticions d'oferta, negociar amb els proveïdors i llançar la
subhasta inversa. L'àrea del prescriptor és la que utilitza un usuari tècnic de
l'Organització de Compres (convidat com prescriptor a una negociació) per
valorar les ofertes rebudes des del punt de vista tècnic. L'àrea del proveïdor
és la que utilitza el proveïdor per negociar amb el comprador i participar en les
subhastes.
Addicionalment, iQuotes contempla un altre tipus d'àrea a l'Organització de
Compres: l'àrea de l'observador, que és un perfil de comprador especial que
pot consultar tota la informació sobre negociacions i ofertes disponible per al
comprador, però no pot interaccionar amb les mateixes, modificant seu estat.
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1 Aspectes generales

Introducció
L'eina proporciona suport per a la negociació entre els compradors i
proveïdors. Aquesta negociació fa que es comuniquin utilitzant un llenguatge
comú. Aquest llenguatge comú és el llenguatge utilitzat habitualment en la
negociació entre compradors, plasmat en aquest cas en un entorn electrònic
de negociació.
A continuació es mostren algunes entitats o elements que utilitza l'eina perquè
administradors, compradors i proveïdors coneguin i comparteixin informació:
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Plantilles. Contenen la definició dels productes o serveis sobre els
quals es vol negociar.
Negociació estructurada. És la seqüència d'ofertes i contraofertes que s'intercanvien els compradors i proveïdors.
Subhasta anglesa inversa. Subhasta en què hi ha un únic
comprador i múltiples proveïdors. En el cas més general, i utilitzant
només el preu del bé subhastat, els proveïdors interactuen entre si,
baixant el preu a poc a poc, intentant millorar les ofertes de
terceres parts. Cada subhasta pot contenir una o diverses línies de
negociació.
Licitació. Cadascuna de les ofertes que realitza el proveïdor
durant una subhasta.
Puntuació. És un valor entre 0 i 1 que informa de com satisfactòria
és l'oferta del proveïdor en comparació amb la petició que li ha
realitzat el comprador.
Ofertes combinatòries. El sistema gestiona les ofertes a nivell de
línia de la negociació. Addicionalment un proveïdor pot efectuar
una licitació sobre un conjunt de línies (més d'una línia). Això és el
que s'anomena ofertes combinatòries. D'aquesta manera el
proveïdor s'assegura que les seves licitacions poden ser
acceptades individualment o en combinació (on normalment pot
oferir millors condicions), i el comprador té la possibilitat de tancar
la negociació de les dues línies amb diferent proveïdor o amb el
mateix acceptant una licitació combinatòria que per regla general
és millor per als seus interessos. Quan un proveïdor realitza una
licitació combinatòria sobre diverses línies, no es pot adjudicar
només una part de l'oferta. El comprador hauria d’adjudicar tota
l'oferta o no adjudicar-ne cap.

Organitzacions i Usuaris que participen en iQuotes
Organitzacions:
Els participants d'una negociació en iQuotes, els "subjectes actors", són el
que anomenem organitzacions, terme que s'assimila en ocasions a
"Empreses". Aquestes Organitzacions poden tenir un o més usuaris, que al
seu torn poden disposar d'un o més rols dins de la seva Organització.
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Segons es configuri una Organització, aquesta podrà exercir funcions de
Compradora, de Proveïdora, o ambdues alhora.
Una Organització compradora és aquella que "organitza" esdeveniments de
compra o aprovisionament especificant la seva demanda, i convidant a certes
"Organitzacions Proveïdores" a participar en la negociació enviant les seves
ofertes.
La funció compradora de una Organització la porten a terme 3 rols d'usuari
diferents: "Comprador", Observador ", i" Administrador ".
Una Organització Proveïdora és aquella que "és convidada" a ofertar en
negociacions establertes per una "Organització Comprador".
La funció Proveïdora d'una organització la porta a terme un sol rol d'usuari:
"Proveïdor".
Una Organització que uneix les funcions comprador i proveïdor podrà tenir
usuaris amb qualsevol dels 4 rols disponibles en iQuotes (els 3 de
compradors més el de proveïdor).
Un usuari comprador de la Organització podrà configurar una negociació, i
convidar a participar-hi a organitzacions Proveïdores (inclosa ella mateixa).
Un altre usuari proveïdor de la mateixa Organització (o bé el mateix usuari, si
disposa dels 2 rols de comprador i proveïdor) podrà participar en
negociacions a les que la seva organització hagi estat convidada.
Usuaris:
A iQuotes estan definits cinc perfils d’usuaris:
Administrador
Comprador
Observador
Prescriptor
Proveïdor
L'administrador és el responsable de la gestió de les organitzacions i els
seus usuaris (compradors i proveïdors), així com de la configuració de les
plantilles. És un perfil exclusiu de la funció compradora d'una Organització.
El comprador és l'usuari que configura i llança la negociació, el que rep les
ofertes i el que adjudica o rebutja les licitacions dels diferents proveïdors. És
el que, en tot moment, domina el flux de la negociació, podrà passar de la
manera de negociació estructurada a subhasta inversa quan ho consideri
oportú. És un perfil exclusiu de la funció compradora d'una Organització.
L'observador és un perfil semblant al de comprador. Pot accedir a la mateixa
informació que aquest, però no pot realitzar cap acció de modificació. Serveix
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per facilitar el fet que terceres persones, no directament relacionades amb la
negociació, puguin fer un seguiment de la mateixa. És un perfil exclusiu de la
funció compradora d'una Organització.
El prescriptor és un perfil tècnic, exclusiu de la funció compradora d'una
Organització. Opcionalment, pot ser inclòs pel comprador en l'equip d'una
negociació. Té accés a la consulta a les negociacions de les quals és
membre. Si el comprador ho requereix, demanarà la seva opinió tècnica sobre
algun aspecte de les ofertes rebudes.
El proveïdor és l'usuari que rep les negociacions i realitza les ofertes. És un
perfil exclusiu de la funció Proveïdora d'una Organització.

Canvi de perfil
Hi ha usuaris que compten amb més d'un perfil d'usuari. Per exemple, un
usuari d'una empresa podria ser l'administrador i al mateix temps, comprador
de la mateixa.
Si en el seu cas compta amb més d'un perfil d'usuari, pot canviar d'una àrea
de treball a una altra sense necessitat de sortir de l'eina per a després tornar
a entrar. Un cop s'ha identificat en iniciar el seu treball, no cal que torni a ferho per canviar d'àrea de treball. Només ha d'indicar quin perfil vol assumir en
aquest moment, seleccionant de la llista desplegable dels seus perfils
disponibles, i prémer sobre el botó per canviar de perfil, tal com es mostra en
l'exemple de la Figura 1-4, en el qual un usuari amb perfil de comprador,
canviarà a perfil Administrador.

Figura 1-4 Canvi de perfil d’un usuari

Negociacions (AUC)
Un esdeveniment pot estar constituït per una o més línies (esdeveniments
"multi-línia").
Una línia d'un esdeveniment es basa en una plantilla prèviament definida. Una
plantilla defineix les característiques d'un producte o un servei que es vol
negociar i, per tant, pot contenir un o més atributs en base als quals negociar
("multiprocés atribut"
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Els lots
Mitjançant iQuotes, pot crear lots de productes. Un lot és un conjunt de dues o
més línies dins d'una negociació. Un comprador definirà un lot de diverses
línies si està interessat en tenir un proveïdor únic per a totes. Els proveïdors
estan obligats a realitzar una licitació per totes i cadascuna de les línies que
componen el lot.
Així mateix, poden crear-se esdeveniments que continguin més d'un lot,
creant esdeveniments "multi-lot".
Aquest aspecte de la negociació es descriu més detalladament en els capítols
específics del comprador i el proveïdor.

“Cicle de vida” d’un procés de negociació
L'eina iQuotes ha estat dissenyada per acompanyar de forma flexible tots els
processos d’una negociació. Permet combinar de manera seqüencial la
negociació estructurada i la subhasta inversa.
El model de procés que acompanya iQuotes en la negociació es mostra
gràficament a continuació:

Figura 1-5
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Les àrees de treball de iQuotes
L'eina iQuotes, ja sigui en l'àrea de treball del proveïdor com del comprador,
observador o prescriptor, compta amb la pantalla en la qual es distingeixen el
Resum, la Safata de missatges, i l'accés a la Consola.

Resum
El resum és un conjunt de 2 pestanyes, que donen una idea numèrica de
quantes negociacions hi ha en cada un dels estats:

Figura 1-9 Resum de negociacions d’un comprador

Safata de missatges
A la pantalla principal de l'àrea de treball dels compradors i dels proveïdors, hi
ha els avisos o missatges que notifiquen a uns i altres els canvis o accions
que es succeeixen.
Per accedir directament a l'esdeveniment que se li està notificant, premi sobre
el text del missatge, accedirà directament a la negociació a què fa referència.
Aquests missatges es poden esborrar de la safata d'entrada, seleccionant-los
i prement el botó

Consola
La "Consola" és l'àrea de treball, des d'on pot consultar tota la informació
detallada dels esdeveniments en què està participant, així com realitzar totes
les operacions que, segons el seu perfil, té permès dur a terme.
Per accedir a la consola, premi sobre el botó
que es troba a la
pantalla d'inici. A la consola es llisten els esdeveniments en què està
participant (Figura 1-11). Les dades que es mostren per a cada un d'ells són
els següents:
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Codi: Codi numèric que s'assigna automàticament a cada esdeveniment.
Prement sobre ell pot consultar els detalls de l'esdeveniment.
Nom: Nom de la subhasta. Aquest nom ho assigna el comprador en el
moment de crear l'esdeveniment.
Client: Nom de l'empresa compradora que ha enviat la subhasta.
Tipus: Tipus d'esdeveniment: AUC (subhasta).
Estat: Icona que representa l'estat en què es troba l'esdeveniment.
Segons l'estat en què es trobi un esdeveniment, podrà realitzar unes
operacions o altres. Al final d'aquest capítol es llisten els estats que pot
assumir un esdeveniment.
Línies: Nombre de línies que componen la subhasta.
Inici: Dia i hora en què es va iniciar la subhasta.
Fi: Dia i hora en què va finalitzar la subhasta.
Accions: Operacions que pot realitzar amb l'esdeveniment. Les
operacions es duen a terme prement sobre les icones que les
representen, i varien segons l'estat en què es trobi la negociació. En els
capítols successius es llisten les icones de les operacions

Figura 1-11 Consola de un comprador

Operacions comuns
Al llarg de les pantalles per les que passarà en el seu treball amb iQuotes, hi
ha una sèrie d'operacions que podrà realitzar sobre les dades,
independentment de la informació que aquestes continguin.
Aquestes operacions són les següents:
Actualitzar les dades de la pantalla
En el moment en que es realitzi qualsevol canvi en els esdeveniments en què
està participant, se li notificarà mitjançant el parpelleig en color vermell del
signe d'exclamació

que és al costat del botó.

Quan això passi, podeu prémer sobre el botó
per recarregar la
pantalla i que es mostrin així els canvis que ha calgut fer, de manera que es
trobi en tot moment consultant la informació més actualitzada:
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Seleccionar / Treure la selecció de tots els elements de la llista
Hi haurà ocasions en les que haureu de seleccionar certs elements d'una
llista. Si voleu seleccionar tots els elements de la llista, podeu fer-ho
simultàniament, prement sobre l'encapçalament de la columna etiquetada
com a "Selecc".
Un cop seleccionats totes les files, podeu treure la selecció de totes elles
prement de nou en l'enllaç:

Figura 1-13 Seleccionar / treure totes les caselles

Ordenar les dades
Les dades es representen habitualment mitjançant files i columnes. Aquestes
files es poden ordenar de forma creixent o decreixent segons alguna de les
columnes. Per a això, premi sobre el títol de la columna, per exemple:

Figura 1-14 Ordenar los dades
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Veure els proveïdors convidats a un esdeveniment
En qualsevol moment de la negociació d'un esdeveniment pot consultar els
proveïdors que han estat convidats a participar.
Per consultar els proveïdors convidats, premi sobre la icona
llistat de proveïdors (Figura 1-15).

. Accedeix al

Figura 1-15 Llistat de proveïdors convidats

En aquesta última pantalla, seleccionar la pregunta corresponent a la llista
desplegable pot consultar la situació dels proveïdors en relació als següents
aspectes:

Ha emès la seva primera licitació?: Ús notificarà mitjançant "Sí" o
"No" si el proveïdor ha enviat almenys una oferta o no ha enviat cap.
En cas afirmatiu, a la primera columna s'indica el nombre de línies
sobre les quals ha enviat una oferta. Per exemple, a la Figura 1-15,
tots els proveïdors han emès alguna oferta, en concret, sobre les dues
línies de les dues que conté l'esdeveniment.
Ha declinat participar-hi?: Li indica mitjançant "Sí" o "No" si el
proveïdor ha declinat participar en l'esdeveniment. En cas afirmatiu,
s'indica a la primera columna el nombre de línies en què ha declinat
participar.
Ha acceptat les condicions generals?: Li indica mitjançant "Sí" o
"No" si cada proveïdor ha acceptat les condicions generals per a
cadascuna de les línies. A la primera columna s'indica el nombre de
línies de les que ha acceptat les condicions generals. Si el comprador
no va requerir (en temps de configuració de la negociació) que hagués
acceptació explícita de condicions generals, llavors s'assumeix que
l'acceptació és implícita, i apareixerà un "Sí" en totes les línies de tots
els proveïdors.
Ha estat expulsat?: Li indica mitjançant "Sí" o "No" si el proveïdor ha
estat expulsat de la negociació.
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Exportar un esdeveniment
En qualsevol moment pot fer una exportació de la informació de les traces del
que va passar en un esdeveniment. Per a això, premi sobre el botó que
acompanya a l'esdeveniment.
D'aquesta manera, accedeix a la pantalla de la Figura 1-17. En aquesta
pantalla, podeu prémer sobre l'enllaç per accedir directament al document
amb les dades de l'esdeveniment, o bé pot guardar el document al vostre disc
dur local, tal com s'indica:

Figura 1-17 Informe de dades d’un esdeveniment
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2 L’àrea de treball del
comprador

Introducció
Com a usuari comprador, en entrar en la seva zona de treball, es troba amb el
"Resum" d'esdeveniments i amb la "Safata de missatges", on pot consultar les
últimes accions que s'han dut a terme. Així mateix, pot accedir al seu
"Consola", per treballar amb les negociacions que té actives.
Les negociacions són les peticions d'oferta que com a comprador fa als
proveïdors. Mitjançant aquestes, els proveïdors coneixen exactament el que
vol el comprador i poden preparar de forma convenient l'estratègia de les
seves ofertes.
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4 Las subastas

Prement sobre l'esdeveniment que li interessi a la "Safata de missatges" o bé
accedint a la seva "Consola" de treball, pot realitzar les següents operacions:











Consultar la llista de les seves negociacions en qualsevol dels
protocols de negociació suportats.
Crear i llançar una nova negociació en qualsevol dels protocols de
negociació suportats.
Consultar les dades d'alguna de les negociacions de la llista, és a dir,
d'una negociació ja creada, o modificar les dades d'una negociació en
elaboració. Aquestes accions formen part del procés de negociació,
durant el qual, com a comprador, pot a més fer una altra sèrie
d'accions.
Suspendre una negociació.
Cancel una negociació.
Tancar una negociació.
Realitzar comparacions entre les licitacions dels diferents proveïdors
Calcular la millor combinació de licitacions rebudes sobre una
negociació.
etc ...

Les consultes
La llista de les negociacions és la llista dels esdeveniments que, com a
comprador, té en curs en aquest moment.
Per tant, pot obtenir informació sobre les seves negociacions dels següents
maneres:
En el Resum compta amb un resum del nombre d'esdeveniments creats i
llançats per vostè i l'estat en què es troben.
A la safata de missatges, compta amb els avisos sobre els esdeveniments
més rellevants de les negociacions que té actives.
En la consola accedeix a totes les negociacions, i pot realitzar totes les
operacions disponibles sobre aquestes.
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Per a cada negociació, es llisten les següents dades:
Codi: Identificador numèric de l'AUC.
Nom: Nom de l'AUC.
Client: Nom de l'empresa o organització compradora que envia
l'AUC.
Tipus: AUC (Auction-subhasta)
Estat: Estat en què es troba l'AUC en aquest moment.
Línies: Nombre de línies que conté l'AUC.
Inici: Data i hora en què es va iniciar l'AUC.
Fi: En cas d'haver finalitzat, data i hora en què va acabar l'AUC.
Accions: Addicionalment, per a cada AUC de la llista es
mostren un conjunt d'icones, que representen les operacions
que pot realitzar sobre cada AUC en cada moment. Aquest
conjunt d'icones varia a mesura que avança la negociació,
canviant segons l'estat en què es trobi l'AUC. Les icones i les
seves accions corresponents es descriuen amb més detall al
llarg d'aquest capítol.

Filtrat d’esdeveniments
Per poder gestionar millor els seus esdeveniments, pot fer ús del filtre, de
manera que se li mostrin a la pantalla únicament aquells actes que compleixin
determinats criteris.
Per a realitzar un filtre dels esdeveniments que es mostren en la seva
consola, faci les següents accions:
1. A la pantalla ‘Consola’ premi sobre el botó

.

2. A la pantalla següent, intrdueixi els criteris de filtrat dels esdeveniments
(Figura 2-3) y premi sobre el botó

.

3. De nou a la pantalla de la consola i havent configurat el filtre, premeu
sobre el botó
per activar i veure així únicament els
esdeveniments que compleixen amb els criteris que ha establert en el
filtre.
Per a veure de nou totes les dades, desactivi el filtre prement sobre el botó
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3 Les subhastes angleses

Introducció
En les subhastes angleses inverses (en endavant, simplement subhastes) els
proveïdors baixen el preu a poc a poc, intentant millorar les ofertes d'altres
proveïdors.
Al llarg d'aquest procés, les subhastes poden assumir diferents estats. Així
mateix, segons els diferents estats en què es trobi una subhasta, el
comprador i el proveïdor podran realitzar determinades accions sobre
aquesta. Aquests estats i accions es representen mitjançant una icona, la
imatge i descripció es detallen en l'annex I d'aquest manual.
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Crear una nova subhasta anglesa
Per crear una nova subhasta, ha de realitzar els següents passos, que són
descrits amb més detall en els següents apartats:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Premi sobre el botó
de la seva
àrea de treball. Accedeix així a la pantalla de selecció de protocol
de negociació (Figura 4-0), on haurà de seleccionar "Subhasta" o
la seva respectiva "Copiar negociació existent", la qual cosa al seu
torn li porta a la pantalla de creació d'una nova subhasta ( Figura
4-1).
Introduïu les dades generals de la subhasta (a).
Introduïu les línies que componen la subhasta (b).
Assigneu els proveïdors als que vol convidar a la subhasta (c)
Indiqueu la Oferta de Referència (opcional) (d)
Especifiqueu l'Equip de Negociació (opcional) (i)

A més, si ho desitja, pot realitzar les següents operacions abans d'enviar la
subhasta:
Adjuntar arxius que voleu enviar juntament amb la subhasta (f).
Configurar les opcions avançades (g).
Crear lots tancats (h).
Un cop finalitzada la creació de la subhasta, pot enviar o guardar-la, prement
sobre el botó "Enviar" i "Acceptar" respectivament. Així mateix, pot descartar
tota la informació que ha introduït cancel·lant la creació de la subhasta:

Un cop enviada, la subhasta és enviada als proveïdors als quals hagi convidat
a participar.
En cas de guardar (D'acord) la subhasta, aquesta no s'enviarà als proveïdors.
Es guardarà en estat "En elaboració" perquè pugui modificar-la i enviar-la més
tard.

Figura 4-0 Pantalla de selecció del protocol de negociació
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Si premeu el botó "Subhasta (AUC)" accedirà directament a la pantalla de
creació d'una nova Subhasta (Figura 4-2) on l’ haurà de configurar des de
zero (línies, proveïdors convidats, condicions generals, adjunts etc .. .)
Tant si ha escollit vostè crear una nova subhasta, o si la còpia a partir d'un
"model", el pas següent és la pantalla d'edició de Subhasta, on vostè podrà
canviar les opcions que apareixen per defecte.

Figura 4-2 Pantalla de creació d’una nova subhasta

a) Introducció de les dades generals d’una subhasta
A la primera secció de la pantalla de creació d'una nova subhasta (Figura 43), introduïu les següents dades relatives a la subhasta:
Nom: Nom amb què vol identificar la subhasta.
Descripció: Descripció més detallada de la subhasta.
Regla de tancament: Indica si la subhasta acaba
Data de tancament: quan s'arriba a una data i hora determinades
Tanca el comprador: finalitzarà quan el comprador realitzi l'acció
ce tancar la negociació.
Sense licitacions en un temps donat: si en un temps determinat
(temps de detecció) no es rep cap licitació, la negociació finalitzarà
automàticament
Sense millora en un temps donat: si en un temps determinat
(temps de detecció) no es rep cap licitació que millori l'actual oferta
guanyadora, la negociació finalitzarà automàticament.
Data inici: Data en que vol que s'iniciï la subhasta, amb el format
dia.mes.año.

iSOCO

3.6

4 Las subastas

Hora inici: Hora en què s'iniciarà la subhasta en la data indicada
(Data inici). El format de l'hora ha de ser hora: minuts.
Data fi: Data en què finalitza la subhasta, en cas d'indicar la regla
de tancament "Data de tancament". Té el format dia.mes.año.
Hora fi: Hora en què finalitzarà la subhasta en cas d'haver
seleccionat la regla de tancament. El format de l'hora ha de ser hora:
minuts.
Revelació de participants: Indica la informació dels participants que
es revela als proveïdors, si cap informació, un àlies o el nom complet
dels proveïdors.
Revelació de licitacions: Indica quina licitacions dels altres
proveïdors pot veure un proveïdor, si cap licitació, si totes les licitacions
o únicament la millor de totes.
Regla de desempat: En cas d'empat de diverses ofertes
guanyadores, indica qui guanya la subhasta: el primer a enviar l'oferta,
l'últim, o una elecció aleatòria de l'oferta.
Nombre màxim d'extensions: Nombre màxim d'extensions
automàtiques permeses.
Temps d'extensió: Durada de les extensions de temps,
expressades en minuts.
Temps de detecció d'extensió: S'expressa en minuts. Per exemple,
per un temps de detecció de 2 minuts, qualsevol oferta que es rebi
durant els 2 últims minuts abans de la finalització de la subhasta (o de
la finalització d'una extensió) provocarà una extensió.
Rondes addicionals pre-programades: Es poden realitzar
subhastes de múltiples rondes, on el pas d'una ronda a una altra és
automàtic i depèn d'unes regles pre-programades. En el moment de
crear una subhasta es pot especificar quantes rondes tindrà.
Lot excloent: En temps de configuració de subhasta es pot definir que
el plec de negociació (el conjunt de línies que componen la negociació)
constitueix un Lot excloent. Quan s'ha definit un Lot excloent, un mateix
proveïdor no pot ser adjudicat per més d'una línia del lot. Pot presentarse (oferir) per totes les línies que ho desitgi, però només pot ser
adjudicat (com a màxim) per una. Per definició, per tant, l'existència
d'un Lot excloent descarta la possibilitat d'ofertes combinades, ja que
mai podrien ser adjudicades, per parlar de diverses línies del lot. Així
mateix, per definició, l'existència d'un Lot excloent descarta la
possibilitat d'un Lot tancat, que com sabem es defineix com un conjunt
de línies que han de ser oferides (i adjudicades) en conjunt al mateix
proveïdor.
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Figura 4-3 Dades generals d’una nova subhasta

b) Introducció de les línies de la subhasta
Després d'introduir les dades generals de la subhasta, ha d'introduir les línies
que la componen. És a dir, especificar els productes o serveis que vol
subhastar, cadascun dels quals correspon amb una línia de la subhasta. Per
tant, cadascuna de les línies es basa en una plantilla, que conté els atributs
que descriuen el producte o servei, tal com veurem més endavant.
La introducció de les línies d'una subhasta es realitza en la segona secció de
la pantalla (Figura 4-2).
Per afegir una nova línia, seguiu els passos:
1.

Premi sobre el botó
. Accedeix així a la pantalla de
les plantilles (Figura 4-4).
En aquesta pantalla, es troben llistats els grups o nodes (secció
esquerra), els quals contenen les plantilles. Per consultar les
plantilles existents, seleccioneu un dels nodes. Per exemple:

Un cop seleccionat un node, es mostra un llistat de les seves
plantilles (a la secció dreta de la pantalla).
2.

Per afegir una línia a la subhasta, seleccioneu la plantilla en què
es basarà la línia que està afegint, prement sobre la icona

Figura 4-4 Selecció de la plantilla per a una línia de la subhasta

Pot visualitzar els atributs de les plantilles prement sobre la icona
(Figura 4-5).
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Figura 4-5 Visualització d’una plantilla

3. Un cop seleccionada la plantilla, ha d'introduir els valors que voleu
establir com a condicions per al producte o servei que va a llançar en
aquesta subhasta concreta. A la Figura 4-6 es mostra un exemple
d'una línia basada en una plantilla anomenada "Cobertes". Per a cada
línia, introduïu els següents valors:
a. Nom de línia: El nom de l'article o línia. Per defecte, es pren
el nom de la plantilla en què es basa.
b. Puntuació inicial: Puntuació per sota de la qual no
s'admetrà una licitació.
c. Increment de la millor oferta: Indica, respecte de la millor
licitació rebuda en un moment donat, l'increment Mínim i
d. Màxim de la puntuació que ha d'aconseguir una nova
licitació per a ser acceptada pel sistema. Aquest valor pot
ser absolut o relatiu, segons s'indiqui a la següent casella.
Si s'especifica increment mínim de la millor oferta, el
sistema només admet licitacions "Guanyadores" (que
puntuen més que la millor licitació fins a aquest moment).
e. Increment de la millor oferta del proveïdor: Indica, respecte
de la millor licitació d'un proveïdor en un moment donat,
l'increment Mínim i Màxim de la puntuació que ha
d'aconseguir una nova licitació d'aquest proveïdor per a ser
acceptada pel sistema. Aquest valor pot ser absolut o
relatiu, segons s'indiqui a la següent casella.
Si s'especifica increment mínim de la millor oferta del
proveïdor, el sistema només força al proveïdor a millorar la
seva pròpia puntuació, encara que els seus licitacions no
resultin "Guanyadores" comparades amb les d'altres
proveïdors.
4. A continuació, configureu els valors dels atributs per a aquesta
subhasta concreta. Els atributs variaran segons la plantilla
seleccionada, però les dades que ha de completar són semblants:
a. Valor: Indiqueu els valors que demana per a cada
atribut en aquesta subhasta concreta. Aquests
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valors poden tractar-se d'un rang, o bé d'un conjunt
de valors, etc.
b. Unitats: Unitat de mesura del valor de l'atribut.
Valor oblig.: Indiqueu si el compliment dels valors
comandes pel comprador és obligatori o voluntari.
c. Importància: Especifica el grau d'importància per al
comprador d'aquest atribut que fa a la resta.
%: Segons el valor que hagi introduït al camp
"Importància", es calcula automàticament el
percentatge que representa l'atribut pel que fa a
importància respecte a la resta d'atributs.
d. Accions: Pot indicar un conjunt de condicions per a
cada un dels atributs de la línia:
a. Revelar preferències i importància: permet
als proveïdors visualitzar aquestes dades.
b. Revelar valor a altres proveïdors: Indiqui
aquí si vol que aquest atribut es mostri en
les licitacions que tots els proveïdors podran
veure (per exemple, si permet que tots vegin
la Millor oferta).
c. Regla de puntuació: Podeu escollir la regla
que desitgi per al càlcul de la puntuació de
les licitacions sobre l'atribut.
També pot editar aquest conjunt de condicions per més
d'un atribut a la vegada, fins i tot per a tots els atributs a
la vegada. Per fer-ho, seleccioneu els atributs que
vulgueu a la pantalla de la Figura 4-6, i premi el botó
d'aquesta
pantalla.
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Figura 4-6 Configuració dels valors d'una línia de la subasta

4. També podeu adjuntar arxius a aquesta línia (consulteu el següent apartat
per conèixer com adjuntar arxius).
5. Un cop introduïts els valors en el formulari, premi sobre el botó per crear la
nova línia.
6. Finalment, assigni el valor corresponent a la "Importància" de cada línia.
Aquest Especifica el grau d'importància d'una línia respecte a la resta. Pot
utilitzar qualsevol escala per representar aquesta importància, sempre que
utilitzi la mateixa escala per a totes les línies de la subhasta. Per exemple,
podria representar la importància mitjançant els valors "1, 2 o 3", o bé, utilitzar
una escala de l'1 al 10. Aquest valor d'importància de la línia no serà visible
per al proveïdor.
%: Segons el valor que hagi introduït al camp "Importància", es calcula
automàticament el percentatge que representa la línia pel que fa a
importància respecte a la resta de línies.
La puntuació de les línies d'un esdeveniment es calcularà tenint en compte
tant la "Importància" dels atributs com la "Importància" de les línies.
Podeu introduir tantes línies com vulgui, repetint el procediment anterior, o
copiant ( ) la línia que acaba de crear. Si escolliu copiar la línia anterior, la
línia copiada tindrà els mateixos atributs que la línia original.
Així mateix, pot eliminar línies que hagi introduït prèviament. Per això,
suprimiu les línies una a una fent clic sobre la icona
que es troba al costat
d'elles, o bé seleccioneu la línia o les línies que vulgui eliminar i premi el botó
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Figura 4-7 Eliminació de les línies d’una subhasta

També pot canviar l’ordre en què apareixen les línies prement sobre les
fletxes
i
c) Assignar proveïdors
Una vez introducidas las líneas de la subasta, debe especificar los
proveedores a quienes va a invitar a ésta una vez la envíe. No es necesario
que todos los proveedores participen en la negociación de esta subasta.
Un cop introduïdes les línies de la subhasta, ha d'especificar els proveïdors a
qui va a convidar a aquesta una vegada la envieu. No cal que tots els
proveïdors participin en la negociació d'aquesta subhasta.
Té dues maneres de seleccionar els proveïdors: automàticament o
manualment.
Per a realitzar la selecció automàtica,
a. Seleccioneu les línies per a les quals vol localitzar proveïdors.
b. Seleccioneu el criteri d'invitació de proveïdors al desplegable a
l'esquerra del botó. Els criteris disponibles són els següents:
1.
Estan subscrits: es convida a aquells proveïdors que
han estat subscrits a la plantilla d'alguna de les línies
seleccionades.
2.
Van ser convidats: es convida a aquells proveïdors que
ja van ser convidats a participar en negociacions anteriors per
algun d'aquests productes / serveis.
3.
Van enviar ofertes: es convida a aquells proveïdors que
van realitzar ofertes en negociacions anteriors per algun
d'aquests productes / serveis.
4.
Van ser adjudicats: es convida a aquells proveïdors que
ja van ser adjudicats en negociacions anteriors per algun
d'aquests productes / serveis.

Premeu el botó
. Automàticament, en la secció de proveïdors
es llistaran els proveïdors que compleixen el criteri seleccionat per a les línies
seleccionades.
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Per a realitzar la selecció manual de proveïdors, seleccioneu les línies per a
les quals vol localitzar proveïdors i premi el botó
.
Mitjançant aquesta selecció manual, iQuotes li presenta un llistat amb els
proveïdors disponibles, i li mostra marcats en color aquells proveïdors que
poden servir el producte o servei que va a subhastar.

També pot facilitar la recerca dels proveïdors que va convidar a la negociació
activant el filtre. Per a això, faci les següents operacions:
1. Premi sobre el botó
de proveïdors

. Accedeix així al filtre

2. Introduïu en el filtre aquelles condicions que desitgi per delimitar el
llistat de proveïdors disponibles. Un cop introduïdes les dades,
premi sobre
3. A continuació, premi sobre el botó
per activar el
filtre. Si voleu tornar a veure el llistat complet de proveïdors, feu
clic sobre
Seleccioneu els proveïdors que vol convidar a la subhasta, tal com es mostra
a la Figura 4-8. Un cop seleccionats els proveïdors, premi sobre el botó

Figura 4-8 Llistat de proveïdors disponibles per a convidar a la negociació

Mitjançant qualsevol dels dos modes d'afegir proveïdors al llistat, finalment
obtindrà la llista de proveïdors que seran convidats a la subhasta (Figura 4-9).

Figura 4-9 Llistat de proveïdors amb els que es negociarà

Abans d'enviar la subhasta, pot modificar la llista de proveïdors convidats. Per
eliminar proveïdors de la llista d'un en un, premi sobre la icona
que es
troba al costat dels proveïdors, o bé elimini un conjunt de proveïdors de la
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llista seleccionant-los i prement el botó
. Així
mateix, pot afegir proveïdors de nou manualment o mitjançant el "Auto
Match".

d) Establir oferta de referència
Si ho desitja, el comprador pot especificar una "Oferta de Referència" en
configurar una Subhasta. Si ho fa, durant la fase d'execució de la subhasta, el
comprador podrà comparar les licitacions rebudes amb la "Oferta de
Referència".
Típicament l'Oferta de Referència s'usa per a comparar les licitacions rebudes
amb els valors negociats l'any anterior, amb els valors-objectiu a assolir en
aquesta negociació, etc ...
Consulteu el capítol 10 "Oferta de Referència" per a una descripció detallada
de com s'especifica i com es presenta després en pantalla la "Oferta de
Referència".

e) Especificar l’equip de negociació
Si ho desitja, el comprador pot especificar els membres de l'Equip de
Negociació, cada un amb el rol que ha de desenvolupar en aquesta.
Concretament, pot nomenar un o més prescriptors per a la negociació, als
quals posteriorment podrà consultar sobre aspectes tècnics de les ofertes que
rebi. Si no voleu incloure prescriptor (es) la negociació en temps de
configuració, pot fer-ho en qualsevol moment més endavant, fins i tot amb la
negociació en marxa o finalitzada.
Consulteu el capítol 8 "L'equip d'una Negociació" per a una informació
detallada de què és i com funciona.

f) Adjuntar arxius
Juntament amb la subhasta, pot enviar qualsevol document electrònic perquè
els proveïdors el rebin.
Per incloure aquests arxius o documents a la subhasta, seguiu:
1. Seleccioneu l'enllaç Arxius adjunts que es troba a la zona de dades
generals de la nova subhasta.
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2. Accedeix així a la pantalla d'introducció dels arxius adjunts (Figura 49). La pantalla conté tres seccions:
-

un llistat dels arxius adjunts,

-

els botons d'accions amb aquests arxius, i

-

el botó de cerca d'arxius

Per tant, per incloure un nou arxiu al llistat d'arxius adjunts, busqueu amb
l'ajuda del botó [Examinar ...] el fitxer que voleu enviar amb la subhasta. Un
cop localitzat, introduïu-lo al llistat prement sobre el botó

.

Figura 4-10 Pantalla d’arxius adjunts

Per eliminar un arxiu de la llista d'arxius adjunts a una subhasta, seleccioneu
del llistat d'arxius (zona esquerra de la pantalla d'arxius adjunts, Figura 4-10) i
premi el botó

.

Per visualitzar un dels arxius de la llista de fitxers adjunts a una subhasta,
seleccioneu del llistat d'arxius (zona esquerra de la pantalla d'arxius adjunts,
Figura 4-10) i premi el botó .

g) Configurar les opcions avançades
Per a cada subhasta pot configurar certes opcions addicionals que
determinen el comportament de la subhasta.
Per configurar aquestes opcions, seguiu:
1. Seleccioneu l'enllaç Opcions avançades que es troba a la zona de
dades generals de la nova subhasta.
2. Accedeix així a la pantalla de configuració de les opcions
avançades (Figura 4-11). La pantalla conté les següents opcions:
a. Permetre al proveïdor obrir més d'un fil de negociació per
cada línia,
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b. Permetre licitacions en qualsevol moneda,
c. Permetre comentaris en les licitacions,
d. Permetre fitxers adjunts a les licitacions,
e. Requerir acceptació explícita de les condicions generals.
f.

Regla de puntuació,

g. Revelar puntuació,
h. Revelar rànquing,
i.

Permetre tafaners.

j.

Permetre ofertes combinades

Revelar nombre de convidats
3. Seleccioneu aquelles opcions que voleu activar en aquesta
subhasta, així com la regla de puntuació que voleu aplicar, i premi
el botó

.

Figura 4-11 Configuració de les opcions avançades de la subhasta

h) Configuració subhastes multi-ronda
Es poden realitzar subhastes de múltiples rondes, on el pas d'una ronda a una
altra és automàtic i depèn d'unes regles pre-programades.
En el moment de crear una subhasta es pot especificar quantes rondes tindrà,
i per a cada ronda addicional programada, caldrà especificar:
 Regla de tancament
 Regla de desempat
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Num De extensions
Temps de detecció d'extensions
Durada de cada extensió
Data / hora d'inici
Data / hora de finalització
Regla d'entrada de proveïdors des de la ronda anterior
o Tots passen
o Els N millors passen
o Els M pitjors no passen

En finalitzar una ronda de subhasta, el sistema comprova si hi ha noves
rondes programades.
En cas afirmatiu, el sistema realitza de forma automàtica un "canvi de ronda"
(equival a un canvi de fase realitzat manualment), utilitzant els valors que es
van programar per a la nova ronda. El sistema també computa de manera
automàtica a què proveïdors es convida a la nova ronda per a cada línia de
negociació, i publica la nova ronda.
S'accedeix a la programació de les rondes addicionals de subhasta prement
l'enllaç "Rondes addicionals pre-programades" des de la pantalla d'edició /
consulta de dades generals de subhasta:

El sistema condueix llavors a una pantalons on es llisten les rondes
addicionals pre-programades fins al moment. Cada ronda addicional es
representa amb una fila. Inicialment la llista de rondes addicionals està buida.

Prement el botó

es crea una ronda addicional nova i s'accedeix

a una pantalla per editar-la. Anàlogament, si premem sobre la icona
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de les rondes existents, el sistema porta a una pantalla per modificar les
seves dades. Finalment, prement sobre la icona
d'una ronda existent, la
ronda serà eliminat.
A continuació es mostra una captura de la pantalla d'edició de ronda
addicional esmentada

"Accepteu" o "Cancel·leu" les modificacions perquè quedin reflectides a la
Ronda addicional corresponent.
Observeu que les entrades del quadern "produïdes" per l'usuari que ho
consulta ("Joshua" en l'exemple), estaran destacades amb un fons que les
distingeix de les entrades no produïdes per ell.

Editar i enviar una subhasta anglesa en elaboració
Les subhastes poden crear-se i posteriorment guardar-se per enviar-les en un
altre moment. Aquestes subhastes guardades es troben en l'estat "En
elaboració".
Per editar una subhasta guardada, realitzi les següents operacions:
1. Accediu a la consola de la seva àrea de treball, on es troben tots
els esdeveniments.
2. Localitzeu en el llistat d'esdeveniments la subhasta que voleu
editar (recordeu que només pot modificar les subhastes l'estat sigui
"En elaboració": ):
3. Premi sobre la icona
elaboració.

que acompanya el nom de la subhasta en

4. Accedeix així a la pantalla de creació de la subhasta. Aquesta
pantalla està descrita en l'apartat anterior.
5. Un cop realitzats els canvis que vulgui, pot procedir a enviar la
subhasta o guardar-la de nou per modificar en el futur, de la
mateixa manera que si es tractés d'una nova subhasta.
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Operacions amb les subhastes angleses
Per veure les subhastes i realitzar operacions amb elles, accedeixi a la
consola de la seva àrea de treball, prement sobre el botó
. A la
consola es troben tots els esdeveniments. Les subhastes són aquelles el
Tipus és "AUC". (Figura 4-13)
Les operacions que pot realitzar sobre les seves subhastes varien segons
l'estat en què es trobi la subhasta. En cada moment, se li mostraran al costat
de cada subhasta les icones corresponents a les operacions que pot realitzar
sobre cadascuna d'elles. Les icones i l'operació que representen es detallen
en l'annex I d'aquest manual.
A continuació, es descriu amb més detall com i quan fer cadascuna
d'aquestes operacions:
Visualitzar les línies que componen una subhasta: Consultar la
informació de la subhasta i les licitacions rebudes
Per consultar les línies que componen la subhasta i consultar les licitacions
que ha rebut, realitzi les següents accions:
1. Premi sobre la icona
que es troba al costat del nom de la
subhasta. D'aquesta manera, es mostraran les línies que
componen la subhasta.
2. A continuació, podeu consultar les licitacions rebudes sobre una
única línia. Per a això, premi sobre la icona que l'acompanya
(Figura 4-14).

Figura 4-14 Consultar les línies que composen una subhasta
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Consultar els detalls d’una licitació
Podeu consultar els detalls de les licitacions que ha rebut com a resposta a la
subhasta. Per això, haurà de consultar les licitacions que cada proveïdor ha
enviat sobre les línies que componen la subhasta. Per accedir als detalls
d'una licitació, premi sobre la icona
que acompanya la licitació que li
interessi
Les dades que pot consultar sobre una licitació sobre una línia són els
següents
Nom del comprador que ha convocat la subhasta.
Nom del proveïdor que ha realitzat la licitació que es troba consultant.
Codi de la subhasta a la qual pertany aquesta licitació.
Nom de la subhasta a la qual pertany aquesta licitació.
Data i hora de començament, així com a data i hora de finalització
(aquesta última es trobarà buida si la subhasta està encara activa).
Estat de la subhasta.
Posició de l'última licitació: Posició que ocupa aquesta licitació en
relació a la resta de licitacions enviades per altres proveïdors sobre
aquesta mateixa línia de la subhasta.

Addicionalment, en el requadre inferior, es mostra la següent informació:
A la primera columna, es llisten els atributs que conté la línia.
A continuació, es mostren els valors de la Millor licitació fins al
moment, incloent la seva puntuació.
A la secció dreta del requadre, es mostren els valors oferts pel
proveïdor per a la línia que està consultant, juntament amb la
puntuació que ha obtingut, i la data i hora en que va enviar la licitació.
En l'última columna del requadre, es reflecteixen els valors establerts
pel comprador per a aquesta subhasta, de manera que pugui
comparar-los.
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Figura 4-15 Consulta de los detalles de una puja

Cancel·lar un fil de negociació
Com a comprador, pot cancel·lar un fil de negociació en qualsevol moment.
Per cancel·lar un fil de negociació, accedeixi als detalls de la licitació (Figura
4-15), i premi el botó
rebutjada: .

. La licitació assumirà l'estat de licitació

El proveïdor serà notificat i no podrà continuar amb aquesta línia de
negociació.

Consultar el conjunt òptim de licitacions
Al llançar una subhasta, el comprador rebrà licitacions procedents de diversos
proveïdors. Una licitació d'un proveïdor està composta per una licitació parcial
per a cada línia de la subhasta, o bé per un lot compost per diverses línies.
iQuotes permet al comprador calcular quina combinació de licitacions parcials
per línia o per lot compon la millor oferta global per a la subhasta completa,
segons la valoració que obté cada línia. Aquesta valoració es calcula en base
a les preferències que ha establert en el moment de crear i llançar la
subhasta.
Per consultar el conjunt òptim de licitacions, premi sobre la icona
acompanya a la subhasta.

que

Consulteu el Capítol 7 "El quadre de decisió" per conèixer més detalls sobre
el conjunt òptim.
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Comparar les ofertes rebudes per a una línia
Mentre es troba consultant les diferents licitacions sobre una línia, iQuotes li
permet comparar-les entre elles i en relació amb els valors establerts
inicialment per a aquesta línia.
La comparació es realitza prement sobre la icona
que acompanya a la línia
les licitacions vol comparar. Com a resultat, obté una anàlisi dels valors oferts
pels proveïdors que han licitat sobre ella (Figura 4-16).

Figura 4-16 Comparació de les licitacions de dos proveïdors sobre una línia d'una
subhasta

Per defecte, la comparació es realitza sobre tots els atributs de la línia. Però
pot seleccionar els atributs, o criteris, que desitja comparar. Per a això, feu
clic sobre la pestanya "Criteris" i seleccioneu els atributs que vol comparar,
així com els proveïdors les licitacions vol comparar. A continuació, accedeixi a
la pestanya "Resultats" per veure la comparació:

Suspendre una subhasta
Si, per qualsevol causa, vol suspendre momentàniament la subhasta, per
continuar posteriorment, pot fer-ho prement sobre la icona
que es troba al
seu costat. La subhasta passa llavors a l'estat "Suspesa: ".
Una vegada suspesa, els proveïdors convidats a la subhasta rebran la
notificació d'aquest fet i no podran enviar cap licitació fins que la subhasta es
reprengui.
Mentre una subhasta estigui suspesa, pot cancel.lar (vegeu aquesta operació
més endavant).
Així mateix, pot reprendre la subhasta en la mateixa situació en què la va
suspendre, mantenint tant la configuració de la subhasta com les licitacions
rebudes fins al moment en què la va suspendre, o bé transformar-la en una
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nova subhasta que substituirà l'anterior. A continuació es descriuen aquestes
tres operacions.

Reprendre una subhasta suspesa
Per reprendre una subhasta suspesa i continuar en el mateix estat en què la
va suspendre, premeu sobre . Els proveïdors han de ser notificats de la
represa de la subhasta i continuaran licitant.

Convertir a subhasta
Una subhasta suspesa pot ser convertida en una nova eliminant totes les
licitacions rebudes fins al moment i llançant-la com una nova subhasta.
En aquest cas, després de prémer sobre la icona per a convertir en subhasta
( ) accedirà a la pantalla de creació d'una subhasta. En aquesta pantalla ja
estaran introduïdes les línies que formaven la subhasta suspesa i els
proveïdors que van ser convidats a ella.
Realitzi sobre la nova negociació totes les modificacions que desitgi, tant
afegir o treure línies, com afegir o treure proveïdors. Així mateix, ha d'introduir
el nom per a la nova negociació. Un cop la tingui configurada, pot llançar o
guardar-la, de la mateixa manera que ho faria si es tractés d'una nova
negociació.
Si cancel la conversió de la subhasta, l'esdeveniment quedarà en un estat de
"Transició: ". Pot llavors editar l'esdeveniment per acabar de completar la
seva conversió i llançar-lo, o bé cancel lar la conversió per recuperar
l'esdeveniment suspès que tenia abans de començar la conversió. Per cancel
lar aquesta conversió, premi sobre la icona d'operació .

Navegar entre fases de la negociació
En una negociació en què s'ha canviat la manera de negociació almenys en
una ocasió, l'usuari pot en qualsevol moment accedir a les fases anteriors i
així esbrinar l'històric complet dels participants.
Per a aquelles negociacions amb una fase anterior a la que estem veient,
podem accedir-hi prement la icona
. Per a aquelles negociacions amb una
fase posterior a la que estem veient, podem accedir-hi prement la icona .
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Òbviament l'accés a fases anteriors és únicament en mode lectura.

Cancel·lar una línia d’una subhasta o una subhasta completa
Mentre una subhasta es trobi "suspesa", "en elaboració" o "acabada", podrà la
o cancel·lar alguna de les seves línies, de manera que la subhasta es finalitza
(en el primer cas) sense ser adjudicada a cap proveïdor i aquests no podran
enviar noves licitacions (sobre cap de les línies en cas de cancel·lar la
subhasta completa, i sobre la línia cancel·lada si únicament ha cancel·lat una.
Així mateix, com a comprador tampoc podrà realitzar cap operació amb una
subhasta o una línia cancel·lada.
Per cancel·lar una subhasta o una línia, feu clic sobre la icona
que
l'acompanya en cada cas.
Després de la cancel·lació de la línia o la subhasta, que es trobarà en estat
"Cancel·lada: ", només podrà realitzar operacions de consulta sobre
aquestes i de les licitacions rebudes fins al moment de la cancel·lació.

Finalitzar una subhasta
Hi pot haver configurat la subhasta de manera que no es finalitzi
automàticament, sinó que hagi de ser finalitzada pel comprador. En aquest
cas, ha de finalitzar la subhasta manualment, prement sobre la icona
l'acompanya.

que

Un cop finalitzada, la subhasta canviarà el seu estat a "Subhasta finalitzada:
" i els proveïdors no podran enviar més licitacions. A continuació, ha
d'assignar les licitacions a les quals va a adjudicar les línies de la subhasta.

Assignar una línia a un proveïdor
En cas d'haver finalitzat la subhasta manualment, ha d'indicar a quin
proveïdor assigna cada línia de la subhasta.
Podeu assignar les línies als proveïdors des del quadre de decisió, tal com es
descriu en el capítol 7 "El quadre de decisió" d'aquest manual, o bé pot fer-ho
de la manera:
1. Accedeixi a les licitacions rebudes (Figura 4-20)
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2. Seleccioneu la licitació que vol adjudicar com a guanyadora,
prement sobre la icona
que es troba al costat de la licitació.
Accedeix així a la pantalla de detalls de la licitació (Figura 4-21). A
continuació, premi el botó

.

Figura 4-21 Detalls d’una licitació

3. Un cop assignada, la licitació assumeix l'estat "Guanyador per
confirmar: ", i se li notifica aquest estat al proveïdor. La resta de
proveïdors no són notificats d'aquesta situació, ni veuen els seus
licitacions com perdedores, per si hi ha retracció o per si voleu
assignar més guanyadors.
Després assignar una línia a una de les licitacions, ha de confirmar
l'adjudicació o bé retractar-se de la decisió, tal com es descriu a continuació.
Confirmar / Retractar l’assignació d’una línia
Un cop assignada una línia, ha de confirmar-ho, o bé retractar l'assignació.
Pot confirmar l'assignació des del quadre de decisió, tal com es descriu en el
capítol 7 "El quadre de decisió" d'aquest manual, o bé pot fer-ho accedint a la
pantalla de detalls de la licitació guanyadora, tal com s'ha detallat en l'apartat
anterior, i prement sobre el botó

(Figura 4-22):

Figura 4-22 Confirmació de l’assignació de la línia al guanyador

Després de la confirmació de l'assignació, el proveïdor es notifiqui que el seu
licitació és la guanyadora i aquesta assumirà l'estat de guanyadora: . La
línia prendrà l'estat de línia assignada: . La resta de proveïdors no són
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notificats ni veuen els seus licitacions com perdedores, per si voleu assignar
més guanyadors.
En cas que el proveïdor no hagi complert amb el compromís que havia
adquirit en enviar la seva licitació, podrà marcar com retractat i impossibilitar
que el proveïdor continuï negociant sobre aquesta línia. Per retractés, premeu
sobre
. La licitació assumirà l'estat "retracte: ". Un cop
retractada l'assignació, podrà procedir a assignar la licitació d'un altre
proveïdor.

Consultar el gràfic d’evolució de les ofertes d’una línia
Per consultar el gràfic de les ofertes rebudes sobre una línia, feu clic sobre la
icona
que es troba al seu costat. D'aquesta manera, se li mostrarà una
gràfica semblant a la de la Figura 4-23 en què estan representades les ofertes
rebudes en aquesta línia:

Figura 4-23 Gràfica de la evolució de les licitacions en una línia

Com es pot veure a la figura, es permet a l'usuari modificar el tram temporal
del que vol visualitzar les ofertes. Aquesta opció és especialment rellevant en
negociacions multi-fase on les ofertes / licitacions es dilueixen en el temps.

Tancar una línia
Una vegada confirmada l'assignació d'una línia, i per tancar la subhasta
d'aquesta línia, premeu sobre
per tancar-la (Figura 4-24).
En tancar una línia, totes les ofertes que no han estat confirmades com a
guanyadores, assumiran l'estat de "No guanyador: " i els proveïdors seran
notificats. La línia canviarà el seu estat a "Liquidat: ".
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Figura 4-24 Liquidar la línea asignada y confirmada

En el cas que totes les línies d'una subhasta hagin estat assignades i
confirmades, la subhasta es donarà per tancada, i assumirà aquest estat
automàticament: .

Informe PDF de la subhasta
El sistema permet des de la consola comprador, generar un informe de la
subhasta en format PDF.
L'informe inclou 2 parts:
 Descripció estàtica de la subhasta.
o Inclou dates i regles principals, així com la descripció de les
Línies de negociació i els seus atributs.
 Execució de la subhasta.
o Inclou un resum executiu que indica qui és el guanyador per a
cada línia, i quina és la puntuació (el preu) d'adjudicació.
o També inclou, per a cada línia de negociació, el seu gràfic
d'evolució de licitacions.
o Finalment, per a cada proveïdor adjudicat, inclou el detall de
cadascuna de les seves licitacions guanyadores, que conté els
valors introduïts pel proveïdor en cada atribut.
S'accedeix a l'informe de subhasta a través de la consola comprador (o
observador, o tècnic) prement la icona
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Introducció
El quadre en el qual es mostra el conjunt òptim d'ofertes és un quadre en el
qual pot comparar totes les ofertes rebudes, així com simular escenaris
d'assignació d'oferta seleccionant diferents combinacions d'ofertes
guanyadores, establint restriccions, etc. i veure el resultat que s'obtindria en
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aquests casos. A més, en tot moment podrà comparar el resultat global dels
escenaris que simuli amb el resultat del conjunt òptim.
En el quadre comparatiu o de decisió d'un esdeveniment, es mostren totes les
ofertes rebudes, cadascuna en una fila del quadre. Les columnes del quadre
es corresponen amb les línies negociades en l'esdeveniment.

Informació que es mostra al quadre
El quadre de decisió es pot estructurar en les següents àrees:
1.- Encapçalament
2.- Files (Ofertes rebudes)
3.- Columnes (Línies de l’esdeveniment)
4.- Peu

En els següents apartats es descriu la informació continguda en cadascuna
d'aquestes àrees:

1 .- Encapçalament
L'encapçalament conté la següent informació i elements:
Botons d'operacions
A la part superior de l'encapçalament es troben els següents botons, amb els
quals es poden realitzar les operacions detallades:
[Actualitzar]: Sempre que el sistema li mostri el símbol d'exclamació
intermitent ( ), ha d'actualitzar la informació de la pàgina prement
sobre aquest botó, ja que això significa que s'ha produït alguna acció
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(per exemple, que s'ha rebut una nova licitació) que ha fet canviar les
dades que està visualitzant i estan, per tant, desactualitzats.
[Assignar]: Un cop hagi decidit les ofertes que va a assignar com a
guanyadores i les hagi marcat correctament en el quadre, pitjarà sobre
aquest botó per fer l'assignació. Després de l'assignació recordi que
haurà de confirmar les ofertes guanyadores una a una. A l'apartat
"Assignació i confirmació d'ofertes" al final d'aquest mateix capítol es
descriuen aquestes operacions més detalladament.
[Tancar]: Premi sobre aquest botó per sortir de la pantalla del quadre
de decisió i tornar a la pantalla de la consola.

Nom de l'esdeveniment
A continuació es mostra el nom de l'esdeveniment les ofertes està consultant.
Entre parèntesi es mostra el codi de l'esdeveniment:

Restricció del nombre de proveïdors
Vegi l'apartat "Operacions que pot fer", subapartat "Establir restriccions":

Botons d’operacions per a les restriccions
Vegi l'apartat "Operacions que pot fer", subapartat "Establir restriccions":

Nº de fase
A l'encapçalament del quadre s'indica el nombre de fase que està consultant
del nombre total de fases per les quals ha passat l'esdeveniment:

Això és perquè l'esdeveniment pot tenir diverses fases i pot consultar el
quadre de qualsevol de les fases, tant l'actual com les fases anteriors.
Nº d’ ofertes
A l'encapçalament del quadre s'indica el nombre d'ofertes (del total d'ofertes
rebudes) que es troben habilitades en el quadre i, per tant, prenen part en els
càlculs i les operacions que realitzi amb el quadre. En l'exemple, de les 11
ofertes rebudes, únicament es troben habilitades 5:
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Les ofertes deshabilitades poden continuar visibles en el quadre, però,
estaran marcades com deshabilitades i no podran formar part de les accions
que dugui a terme en el quadre (no podrà, per exemple, seleccionar-les).
Nº de línies
A l'encapçalament del quadre s'indica el nombre de línies (del total de línies
incloses en l'esdeveniment) que es troben habilitades en el quadre i, per tant,
prenen part en els càlculs i les operacions que realitzi amb el quadre. En
l'exemple, de les 4 línies que té l'esdeveniment, únicament es troben
habilitades 3:

Les línies deshabilitades poden continuar visibles en el quadre, però, estaran
marcades com deshabilitades i no podran formar part de les accions que
dugui a terme en el quadre (no podrà, per exemple, seleccionar-les).

Nº de lot
La fila corresponent al "Lot" indica, per a cada línia de l'esdeveniment (que
corresponen a les columnes del quadre), el número del lot al qual pertany, si
pertany a un lot. En cas que la línia de l'esdeveniment no formi part de cap lot,
aquesta casella es trobarà buida. En l'exemple de la figura, les dues primeres
línies de l'esdeveniment no formen part de cap lot, mentre que les dues
últimes línies formen part del mateix lot, el lot amb el codi 9006:

2.- Files (Ofertes rebudes)
A continuació es mostra un exemple d'una de les files del quadre, que
correspon a una de les ofertes rebudes:

1- Encapçalament: l'encapçalament de les files compta amb els següents
enllaços:
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Sel. Opt: prement sobre aquest enllaç es selecciona
automàticament el Conjunt Òptim actual. És a dir, si no té cap
restricció aplicada, se seleccionaran les ofertes del conjunt òptim
inicial, mentre que si té alguna restricció (per exemple, ofertes i / o
línies deshabilitades), es seleccionaran les ofertes del nou conjunt
òptim, és a dir, del Conjunt Òptim amb Restriccions.
Codi, Proveïdor, Estat i Puntuació: aquests enllaços serveixen per
ordenar les dades del quadre, tant creixent com decreixentment.
Vegeu la secció "Ordenar la informació del quadre" en aquest
mateix capítol.
Títol de les línies de l'esdeveniment: en l'exemple de la imatge, les
línies de l'esdeveniment tenen per nom 'Linea_1', 'Linea_2',
'Linea_3', i 'Linea_4'.

2- Casella de selecció d'oferta: marcant aquesta casella seleccioneu aquesta
oferta per al càlcul de les dades i per a assignar. Si l'oferta està
deshabilitada, no apareixerà aquesta casella, de manera que no podeu
seleccionar.
3- Habilitar / Deshabilitar l'oferta: per deshabilitar una oferta, premi sobre la
icona
que es troba al costat del seu codi d'oferta. Per habilitar, premeu
sobre
. Tingueu en compte que si hi ha una línia de l'esdeveniment que
està deshabilitada, totes les ofertes que tinguin un valor per a aquesta
línia es trobaran deshabilitades i no podrà habilitar fins que la línia sigui
habilitada (vegeu el següent punt: "3 .- Columnes (Línies de
l'esdeveniment) ").
4- Enllaç per a l'accés als detalls del fil de negociació: el codi de l'oferta es
mostra com un enllaç sobre el qual pot prémer per accedir així a la
pantalla de detalls del fil de negociació. Des d'aquesta pantalla de l'fil
podrà enviar contra-ofertes, cancel lar el fil, confirmar la seva assignació,
etc.

5- Habilitar / deshabilitar el proveïdor: per a deshabilitar totes les ofertes d'un
proveïdor, premi sobre la icona
que es troba al costat del nom del
proveïdor. Per habilitar, premeu sobre . L'activació d'un proveïdor,
s'habilitaran automàticament totes les ofertes enviades per aquest, encara
que les havia deshabilitat manualment o de forma independent.
Una manera ràpida d'habilitar tots els proveïdors, les línies i les ofertes
deshabilitades és prement en [Eliminar Restriccions]. Aquest botó
provocarà l'anul • lació de qualsevol restricció que hi ha introduït, tornant
el quadre a la seva situació inicial.
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6- Nom del proveïdor: es mostra el nom de l'organització proveïdora a la qual
pertany el proveïdor que ha enviat l'oferta.

7- Estat de l'oferta, indicant si és assignable o no: En el cas d'ofertes
rebutjades, ofertes cancel, etc. l'estat de les línies serà 'No assignable'.
Situant el punter del ratolí sobre la icona d'estat, es mostra el significat del
mateix.

8- Estat del fil de negociació: Situant el punter del ratolí sobre la icona
d'estat, es mostra el significat del mateix. Una oferta cancel no entra en el
càlcul del conjunt òptim, encara que l'oferta sí que es mostra en el quadre.

9- Les següents caselles mostren el valor de l'oferta en cadascuna de les
línies de l'esdeveniment.

10- L'última casella mostra la puntuació (el scoring) de l'oferta. Aquesta
puntuació pot ser un valor entre 0 i 1 o bé el valor del preu total, segons
les preferències establertes durant la creació de l'esdeveniment.

3.- Columnes (Línies de l’esdeveniment)
Cada columna correspon a una de les línies de l'esdeveniment i en les seves
caselles es mostra el valor de les ofertes rebudes.
Per a cada línia de l'esdeveniment es mostra la icona per a habilitar i
deshabilitar la línia. Per desactivar una línia, feu clic sobre la icona
que es
troba sobre el seu nom de línia. Per habilitar, premeu sobre .

En deshabilitar una línia que forma part d'un lot, es deshabilitaran
automàticament la resta de línies d'aquest mateix lot. De la mateixa manera,
en habilitar una línia que pertanyi a un lot, s'habilitaran la resta de línies del
mateix lot.
En desactivar una línia, s'inhabilitarà totes les ofertes que continguin un valor
per a aquesta línia. No obstant això, en habilitar la línia de nou, no
s'habilitaran les ofertes que van ser deshabilitades automàticament, quedant
per tant deshabilitades fins que les habiliti una a una.
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Així mateix, mentre una línia estigui desactivada, les ofertes que tenen valors
per a aquesta línia es mantindran deshabilitades i no podran ser habilitades
fins que la línia s'habiliti de nou.
Una manera ràpida d'habilitar totes les línies i les ofertes deshabilitades és
prement en [Eliminar Restriccions]. Aquest botó provocarà l'anul • lació de
qualsevol restricció que hi ha introduït, tornant el quadre a la seva situació
inicial.

L'última columna mostra la puntuació obtinguda per cada oferta, tal com s'ha
descrit en l'apartat anterior.

4.- Peu del quadre
Al final del quadre es mostren els següents valors:
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Millor puntuació de línia: Aquest valor no canvia mai, ni tan sols quan
introdueix restriccions, ja que indica en tot moment quin és, per a cada
línia de l'esdeveniment, la millor puntuació obtinguda amb alguna de
les ofertes.
Conjunt seleccionat: Mostra el valor de les ofertes seleccionades.
Diferència amb l'òptim: Mostra el percentatge en què el conjunt
seleccionat supera el conjunt òptim. Tingueu en compte que el
significat d'aquest percentatge no serà el mateix quan s'estiguin
avaluant les ofertes segons una puntuació entre 0 i 1 que quan
s'estiguin avaluant segons el preu total.
Conjunt òptim: Indica el valor de les ofertes que formen el conjunt
òptim en cada moment. És a dir, si introdueix alguna restricció que
modifiqui el conjunt òptim inicial, aquí es mostrarà el valor de les
ofertes del nou conjunt òptim (el qual es calcula després d'aplicar les
restriccions).
Conjunt òptim sense restriccions: Aquest valor no canvia mai, ni tan
sols quan introdueix restriccions, ja que indica en tot moment quin és,
per a cada línia de l'esdeveniment, el valor de les ofertes que formen
el Conjunt Òptim sense restriccions, és a dir, el conjunt òptim d'ofertes
en el cas que no hi hagués cap restricció.
Diferència: Mostra el percentatge en què el conjunt òptim actual (el
recalculat en aplicar restriccions) supera el conjunt òptim sense
restriccions. Tingueu en compte que el significat d'aquest percentatge
no serà el mateix quan s'estiguin avaluant les ofertes segons una
puntuació entre 0 i 1 que quan s'estiguin avaluant segons el preu total.
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El conjunt òptim sense restriccions, el conjunt òptim i el
conjunt seleccionat
El conjunt òptim sense restriccions
En qualsevol moment, introduïu o no restriccions, oculti o no línies o ofertes,
seleccioneu unes ofertes o altres, el Conjunt Òptim sense Restriccions es
mantindrà sempre el mateix, fins i tot quan el Conjunt Òptim varia a causa de
restriccions (vegeu la Figura 7-5).
Aquest Conjunt Òptim sense Restriccions està format per les ofertes que,
sense cap restricció de nombre de proveïdors ni ofertes o línies eliminades,
maximitza la puntuació (o minimitza el preu).

Figura 7-5 El conjunt òptim sense restriccions es manté sempre el mateix, tot i que
el conjunt òptim (actual, amb restriccions) sigui diferent

Per conèixer quin és el Conjunt Òptim sense restriccions, vegeu la línia amb
el mateix títol que es troba al peu del quadre, a la zona ombrejada de gris.
Aquests valors poden no coincidir amb les ofertes marcades en blau fosc en
el quadre. Això és perquè si s'introdueixen restriccions d'algun tipus, el
sistema recalcularà el nou conjunt òptim amb les noves restriccions, i pot ser
que no coincideixi amb el conjunt òptim inicial (sense restriccions).
Si en algun moment vol consultar què ofertes conformen el conjunt òptim
sense restriccions (és a dir, si vol veure marcades en blau fosc en el quadre),
ha d'eliminar les restriccions (feu clic [Eliminar restriccions].). Amb això, el
Conjunt Òptim sense restriccions tornarà a calcular i marcar en blau fosc.

El conjunt òptim
El conjunt òptim està format per les ofertes que resulten en la millor puntuació
en cada moment, tenint en compte qualsevol restricció que s'hagi afegit al
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quadre.
Les ofertes que componen el conjunt Òptim es mostren destacades en blau
fosc.
El conjunt òptim d'ofertes pot canviar si introdueix alguna restricció
(deshabilitarà ofertes, línies o proveïdors, o limitació en el nombre mínim i
màxim de proveïdors assignats).

Ordenar la informació del quadre
La informació mostrada en el quadre es mostra inicialment ordenada segons
la puntuació (scoring) de les ofertes, en ordre creixent.
Si vol, pot ordenar la informació segons els següents paràmetres. Prement
una vegada sobre l'enllaç corresponent, s'ordenen les dades de forma
creixent segons el valor d'aquest camp. Prement de nou sobre el mateix
enllaç, s'ordenen les dades de forma decreixent segons el valor d'aquest
camp.
Codi de les ofertes: prement sobre l'enllaç Codi.
Nom del proveïdor: prement sobre l'enllaç Proveïdor.
Estat de les ofertes: prement sobre l'enllaç Estat.
Puntuació: prement sobre l'enllaç Puntuació.

iSOCO

4.9

7 El cuadro de decisión

Ordenar de forma creixent
per codi:

Ordenar de forma
decreixent per codi:

Figura 7-8 Ordenació de les dades del quadre. En l'exemple, ordenació segons el
Codi de les ofertes

Operacions que pot realitzar
Establir i eliminar restriccions
Les restriccions li permeten establir certes condicions que condicionen el
resultat del conjunt òptim segons les seves preferències. Les restriccions que
pot incloure en el quadre són:
En qualsevol moment pot treure alguna o totes les restriccions, per tornar a
l'estat inicial o per a provar alguna altra situació. A continuació es descriu com
eliminar les restriccions.
Nombre màxim i mínim de proveïdors
Pot establir un nombre màxim i un nombre mínim de proveïdors als quals
assignar les ofertes.
Per exemple, si ha convidat a 3 proveïdors però si, per exemple, vol assignar
l'esdeveniment a ...
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... 1 únic proveïdor, introduïria els valors: mínimo=1;máximo=1
... 2 proveïdors com a màxim, introduïria els valors: mínimo=1;máximo=2
... 2 proveïdors, introduïria els valors: mínimo=2;máximo=2
... i així, canviant el nombre màxim i mínim de proveïdors, s’estableix el
nombre de proveïdors als que es vol assignar com a guanyadors
Recordi que si modifica algun d'aquests dos nombres, se li indicarà que ha de
recalcular les dades del quadre, i haurà de prémer en [Recalcular]:

Habilitar y deshabilitar ofertes, línies i proveïdors
Si vol, pot fer que una línia de l'esdeveniment no es tingui en compte en els
càlculs del quadre i del conjunt òptim. O bé que una oferta no es consideri en
aquests càlculs, o potser un proveïdor i totes les seves ofertes ...
Per aconseguir això, ha de desactivar les línies o ofertes que no vulgui que
s'incloguin en el càlcul del conjunt òptim, o bé desactivar el proveïdor les
ofertes no vol que s'hi incloguin.

Para deshabilitar una línia de l’esdeveniment:
Per a cada línia de l'esdeveniment es mostra la icona per a habilitar i
deshabilitar la línia. Per desactivar una línia, feu clic sobre la icona
que es troba sobre el seu nom de línia. Per habilitar, premeu sobre .
En deshabilitar una línia que forma part d'un lot, es deshabilitaran la
resta de línies d'aquest mateix lot. De la mateixa manera, en habilitar
una línia que pertanyi a un lot, s'habilitaran la resta de línies del mateix
lot.
En desactivar una línia, s'inhabilitarà totes les ofertes que continguin
un valor per a aquesta línia. No obstant això, en habilitar la línia de
nou, no s'habilitaran les ofertes que van ser deshabilitades
automàticament, quedant per tant deshabilitades fins que les habiliti
una a una.
Així mateix, mentre una línia està desactivada, les ofertes que tenen
valors per a aquesta línia es mantindran deshabilitades i no podran ser
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habilitades fins que la línia s'habiliti de nou.

Per a deshabilitar una oferta rebuda:
Per desactivar una oferta, premi sobre la icona que es troba al costat
del seu codi d'oferta. Per habilitar, premeu sobre . Tingueu en compte
que si hi ha una línia de l'esdeveniment que està deshabilitada, totes
les ofertes que tinguin un valor per a aquesta línia es trobaran
deshabilitades i no podrà habilitar fins que la línia sigui habilitada.

Para a deshabilitar a un proveïdor:
D'inhabilitar d'un proveïdor provoca d'inhabilitar de totes les seves
ofertes. Per a deshabilitar totes les ofertes d'un proveïdor, premi sobre
la icona que es troba al costat del nom del proveïdor. Per habilitar,
premeu sobre
. L'activació d'un proveïdor, s'habilitaran
automàticament totes les ofertes enviades per aquest, encara que les
havia deshabilitat manualment o de forma independent.
Eliminar les restriccions
Per eliminar les restriccions de deshabilitació de línies, ofertes o proveïdors,
pot fer-ho prement sobre la icona
, tal com s'ha descrit amunt, tornant així
a habilitar tots els elements deshabilitats.
Per eliminar la restricció del nombre mínim i màxim de proveïdors, introduïu
de nou els valors inicials o modifiqui'ls segons les seves preferències.
Recordeu que després de canviar aquestes xifres, ha de prémer en
[Recalcular] perquè es reflecteixin els canvis en el quadre.
No obstant això, pot eliminar simultàniament totes les restriccions (de
deshabilitació i de nombre de proveïdors) que havia establert, d'una forma
ràpida i senzilla: fent clic en [Eliminar restriccions]. Amb això, torna a l'estat
inicial en què es trobava el quadre abans que inclogués alguna restricció.
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Ocultar / Veure les ofertes amb restriccions
Després d'aplicar alguna restricció, ja sigui de desactivar línies, ofertes o
proveïdors, aquestes es queden marcades com deshabilitades ( ) i ja no
formen part del càlcul del conjunt òptim ni dels resultats del quadre. Per a més
comoditat, pot amagar aquestes línies i ofertes deshabilitades de manera que
no es mostrin en el quadre, podent tornar a visualitzar-les en el moment que
vulgui.
Ocultar
Per amagar les línies i les ofertes deshabilitades, feu clic sobre [Amaga].
D'aquesta manera, la pantalla únicament mostrarà les dades habilitats.
Tingueu en compte que tot i no estar visualitzant les dades deshabilitats, les
dades sí que els tenen en compte, ja que no canvien en cap moment, ni tan
sols aplicant les restriccions:
- Millor puntuació de línia
- Conjunt Òptim sense restriccions
Veure
Per tornar a visualitzar les línies i les ofertes que estan deshabilitades i
ocultes, feu clic sobre [Veure]. D'aquesta manera, torna a visualitzar aquestes
dades deshabilitats.
Recordeu que continuaran deshabilitats i que per treure totes les restriccions
de forma ràpida, ha de prémer en [Eliminar restriccions].
De la mateixa manera, si premeu [Eliminar restriccions] mentre les línies i
ofertes estan ocultes, en habilitar de nou, tornaran a mostrar la mateixa
manera que si indiqués [Veure].

Recalcular els valors:
Un signe d'exclamació intermitent ( ) al costat de alguna dada, indica que la
dada s'ha vist modificat per alguna raó (normalment, per alguna acció duta a
terme en el quadre) i que ha de recalcular els valors perquè se li mostrin les
dades correctes . Això passa quan, per exemple, modifica el Conjunt
Seleccionat d'ofertes o introdueix alguna restricció.
Per recalcular els valors, feu clic sobre [Recalcular], tal com es mostra a la
imatge:
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Després recalcular les dades, la pantalla es carrega de nou amb les dades
actualitzades i desapareixen els signes d'exclamació.

Seleccionar ofertes
Ja sigui per assignar el conjunt definitiu d'ofertes guanyadores com per
simular diferents escenaris de selecció de diferents combinacions d'ofertes,
per seleccionar un conjunt d'ofertes (el Conjunt Seleccionat) procedent de la
manera:
1. Seleccioneu les ofertes que vol assignar com a guanyadores, marcant la
seva casella corresponent. D'aquesta manera, es marcaran en groc les
ofertes que seleccioni, formant el Conjunt Seleccionat.
2. Probablement se li mostri la icona d'exclamació vermell: , que li indica que
ha de prémer en [Recalcular] per obtenir les dades correctes i definitius per al
nou Conjunt seleccionat.

Així ja pot consultar els resultats a peu de la pantalla, i comparar els valors del
conjunt Seleccionat amb els valors del conjunt Òptim.

Assignació i confirmació d’ofertes
Un cop hagi decidit quines ofertes va a assignar com a guanyadores,
procedeixi de la manera:
1. Seleccioneu les ofertes que vol assignar com a guanyadores,
marcant la seva casella corresponent. D'aquesta manera, es
marcaran en groc les ofertes que seleccioni, formant el Conjunt
Seleccionat. Recordeu que únicament pot seleccionar per assignar
les ofertes l'estat és 'assignable' ( ).
Probablement hagi de prémer en [Recalcular] per obtenir les dades
correctes i definitius per al nou Conjunt Seleccionat.
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2. Assegureu-vos, consultant els resultats a peu de la pantalla, que el
conjunt seleccionat és el que vol assignar.
3. Un cop hagi comprovat que el Conjunt Seleccionat és el que vol
assignar com a guanyador, premi sobre [Assignar].

Després assignar les ofertes guanyadores, aquestes canviaran a l'estat
'Guanyador (pendent de confirmació)'. La resta d'ofertes mantindran el seu
estat.
A continuació ha de confirmar les ofertes que ha assignat com a
guanyadores. Per a això, accedeixi a la pantalla dels detalls del fil de
negociació de les ofertes guanyadores (prement sobre el codi de l'oferta) i
confirmeu l'assignació prement sobre [Confirmar].
Si volgués retractar-se de l'assignació, podria, en la mateixa pantalla del fil de
negociació, prémer sobre [retractar]. Recordeu que un cop retractada, no
podrà assignar aquesta oferta de nou.
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Introducció
L'Equip d'una negociació el componen aquells usuaris que juguen algun tipus
de funció (o rol) relacionada amb aquesta negociació. Per defecte, en crear
una negociació, aquesta té un Equip de Negociació compost només per un
usuari: el que la crea. El seu rol és de "Gestor".
No obstant això, si el comprador ho desitja, en qualsevol moment de la
negociació (ja sigui a l'inici, mentre la configura, o més tard, durant la fase de
"execució", o durant la fase de "decisió" de la mateixa) pot "convidar" a altres
usuaris de la seva organització a participar-hi com "Prescriptors".
S'entén com a "Prescriptor" d'una negociació a un usuari "tècnic", típicament
expert en el bé o servei que s'està negociant, però sense atribucions ni
capacitats en la gestió de la relació amb proveïdors.
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Un usuari que hagi estat convidat pel comprador com "Prescriptor" d'una
negociació, rebrà una notificació i-mail avisant que la seva opinió pot ser
necessitada d'ara endavant sobre algun particular d'aquesta negociació
(típicament sobre algun comentari a alguna oferta, o sobre qualsevol dels
fitxers adjuntat pel proveïdor a la seva oferta).
De la mateixa manera, quan el comprador "retira" a un usuari la seva funció
com a "Prescriptor" d'una negociació, aquest fet li és notificat prescriptor per
correu, agraint la seva disposició a participar.
Durant el temps en que un usuari és "Prescriptor" d'una negociació, podrà
connectar-se a l'aplicació, localitzar i consultar les negociacions en les quals
és "Prescriptor", però no podrà fer CAP acció que modifiqui l'estat de la
mateixa. La interacció amb una negociació li està reservada al comprador, i
per tant, les opinions pel (s) prescriptor (s) són tractades per l'aplicació com
"merament informatives". Particularment subratllem que l'existència i / o la
participació del (s) prescriptor (es) una negociació és totalment opaca per als
proveïdors.
La manera prevista en l'aplicació perquè el comprador pugui dirigir-se el (s)
prescriptors d'una negociació amb una consulta concreta, és mitjançant la
introducció de missatges de text (amb possibilitat de fitxers adjunts) en el
"Quadern de Bitàcola" de la negociació. De la mateixa manera, la manera que
preveu l'aplicació perquè el (s) prescriptors puguin respondre al comprador,
és mitjançant la introducció de missatges de text en el Quadern de Bitàcola de
la negociació.
Cada vegada que un usuari (comprador o prescriptor) introdueix un missatge
de text en el Quadern de Bitàcola d'una negociació, la resta de membres de
l'Equip d'aquesta Negociació són notificats d'aquest fet per correu electrònic,
perquè puguin procedir a llegir el que han escrit els seus contra-parts.
Aquests missatges, tant els introduïts pel comprador com els introduïts pel
prescriptor, queden intercalats de manera indeleble en el Quadern de Bitàcola
amb la resta d'anotacions del sistema. D'aquesta manera sempre serà
possible en el futur fer un seguiment de certes decisions preses durant el
procés de la negociació.
Els proveïdors no tenen accés al Quadern de Bitàcola de la negociació, de
manera que no podran veure mai els missatges entre els membres de l'Equip
de Negociació.
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Edició / Consulta
El comprador pot editar l'Equip d'una negociació (afegir o treure membres)
tant des de la pantalla d'edició de la negociació (en temps de creació) com
més tard, durant les fases d '"execució" o de "Decisió" de la mateixa, partint
de la consola de negociacions.
En aquest últim cas (des de la consola) el comprador haurà de prémer la
icona
associada a la negociació.
Prement aquesta icona accedirà a la pantalla de Consulta / Edició de l’equip
de negociació (Figura 8-2)

Figura 8-2 Edición del Equipo de Negociación

A la Figura 8-2 veiem la pantalla d'edició de l'Equip de la negociació
"Subhasta d'exemple". La pantalla consta de 2 parts: la part superior "Equip
de Negociació ..." mostra una llista dels usuaris que ja són membres de
l'equip, així com la funció que exerceixen en el mateix.
A la part inferior "Usuaris disponibles" es mostra una llista dels usuaris de
l'Organització compradora que disposen d'un perfil que els permet ser
inclosos en l'Equip amb la funció seleccionada a la combo.
Hi ha dues funcions possibles en un Equip de Negociació:



Gestor (els usuaris disponibles són els que disposen d'un perfil
"Comprador")
Prescriptor (els usuaris disponibles són els que disposen d'un perfil
"tècnic")

Seleccionant un membre de l'equip (part superior) i prement la icona
eliminem aquest membre de l'equip, i a l'inrevés: seleccionant un usuari
disponible (part inferior) i prement sobre la icona
afegirem a l'usuari
seleccionat com a membre de l'equip, en la funció especificada en la combo
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Els canvis definitius (amb les notificacions de correu adequades) tindran lloc
només quan el comprador premi el botó "Acceptar", mentre que si no es volen
aplicar els canvis en l'Equip, n'hi haurà prou amb prémer el botó "Cancel".
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6 El Quadern de Bitàcora

Introducció
El Quadern de Bitàcola d'una negociació és un registre en el qual van quedant
gravats en ordre cronològic i de forma indeleble tots els esdeveniments
rellevants que succeeixen en la negociació, des de la seva publicació fins a la
seva cancelació o liquidació.
El Quadern de Bitàcola d'una negociació permet fer un seguiment "postmortem" de tot el que ha succeït durant la mateixa.
Cada esdeveniment rellevant grava al Quadern:
La data exacta de l'esdeveniment.
La connexió de l'usuari que el va produir. (La paraula "Sistema" apareix en
lloc de la connexió si l'esdeveniment no el produeix directament un usuari sinó
que es produeix per efecte d'un "timer")
Un text curt que descriu el tipus d'esdeveniment de què es tracta.
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Per a un tipus especial d'esdeveniments (els "Missatges d'Usuari") es grava a
més un text llarg definit per l'usuari i tants documents adjunts com l'usuari
desitgi.
Els únics usuaris que poden introduir "Missatges d'Usuari" al Quadern de
Bitàcola són els membres de l'Equip de Negociació i, cada vegada que ho fan,
la resta de membres de l'equip són notificats d'això per correu, de forma i
manera que puguin llavors connectar-se a l'aplicació per consultar l'escrit per
les seves contra-parts de l'equip.
Els únics usuaris que poden consultar el Quadern de Bitàcola d'una
negociació són els de l'Organització compradora. Mai els proveïdors.

Edició / Consulta
S'accedeix al Quadern de Bitàcola d'una Negociació des de la consola,
prement sobre la icona
associada a la negociació.
Si l'usuari que accedeix al Quadern de Bitàcola no és membre de l'Equip de
Negociació, no podrà afegir "Missatges d'Usuari", on podrà analitzar els fets
durant la negociació.
No obstant això, si l'usuari que accedeix al Quadern de Bitàcola sí que és
membre de l'Equip de Negociació, veureu una pantalla com la de la Figura 92, per tu per afegir "Missatges d'Usuari".

Figura 9-2 Quadern de bitàcora per a un membre de l’equip de negociació
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El Quadern de bitàcola (o logbook) d'una subhasta inclou una entrada per
cada licitació fallida, ja sigui per licitació fora de temps, licitació sobre
subhasta suspesa, o licitació que no satisfà les restriccions de puntuació. Això
facilita la resolució de conflictes amb proveïdors en cas de reclamacions. A
més el comprador des de la pantalla de visualització del quadern de bitàcola
pot generar un informe d'aquest quadern en format PDF per usar-lo on li sigui
necessari.
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7 Oferta de Referència

Introducció
L'oferta de Referència és un conjunt especial de valors per a tots els Atributs
de totes les Línies de Negociació, introduït opcionalment pel comprador en
temps de configuració de la mateixa. Aquesta Oferta de Referència estarà
accessible posteriorment per al comprador, en totes les pantalles que mostrin
les ofertes dels proveïdors. D'aquesta manera, si el comprador ha introduït
una oferta de referència en una negociació, a més de poder comparar les
ofertes dels proveïdors entre si, també les podrà comparar amb l'oferta de
referència.
El "significat" de l'Oferta de Referència queda a elecció del comprador.
Típicament s'usa per reflectir els valors negociats l'exercici anterior, els valorsobjectiu per a aquest exercici, els valors mitjans de mercat, etc ...
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Introducció de la Oferta de Referència
Segons mostra la figura 10-1, en temps de configuració de la Negociació i un
cop ja s'hagin configurat les línies, el comprador podrà (si ho desitja) accedir a
introduir la "Oferta de Referència".
Això el portarà a una pantalla específica per introduir els valors de l'Oferta de
Referència. Aquesta pantalla té elements comuns amb la pantalla que tenen
els proveïdors per introduir les seves ofertes:

Figura 10-2 Introducción de la Oferta de Referencia

El comprador haurà d'introduir els valors de l'Oferta de Referència per a totes
les línies (Usarà les pestanyes per canviar de línia), així com un nom curt que
identifiqui a aquesta Oferta de referència, i quan estigui llest, premerà el botó
"Introduir Oferta d' Referència ", de manera que els valors introduïts seran
validats i apareixeran a la columna de la dreta, tal com mostra la figura 10-3.
Novament, navegant per les pestanyes, el comprador pot comprovar que els
valors introduïts són els correctes.
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Figura 10-3 Oferta de referencia introducida

Si vol, el comprador pot modificar algun dels valors introduïts i prémer
"Actualitzar Oferta de Referència", de manera que veurà els seus canvis
reflectits en la part dreta.
Quan ja estigui llest, pot prémer D'acord per validar els canvis introduïts en
aquesta pantalla, o "Cancel" per tancar la pantalla descartant els canvis
introduïts en ella.
Prement "Esborrar Oferta de Referència" s'eliminen els valors introduïts, i
torna a quedar una oferta de Referència "buida", que si s'accepta, significarà
que la negociació actualment en edició no tindrà Oferta de referència.
Si un cop introduïda l'Oferta de Referència, el comprador voleu afegir més
línies de Negociació, pot fer-ho, però la seva pantalla de creació / edició de
negociació li mostrarà, com indica la figura 10-4, que ha d'actualitzar l'oferta
de referència.

Figura 10-4 Oferta de referència desactualitzada
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Visualització de la oferta de referència
En la Comparativa d’ Ofertes
Si el comprador, quan va configurar la negociació, va especificar una oferta
de referència, els valors d'aquesta seran mostrats a la Pantalla de
Comparativa de Ofertes, mitjançant una columna, el títol és el nom curt
especificat en introduir l'Oferta de Referència, tal com indica la figura 10/06:

Figura 10-6 Comparativa de Ofertas con Oferta de Referencia
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Annex I: Icones d’estat i
operacions

Icones d’estat
Les subhastes de iQuotes, igual que les línies, i els seus licitacions, poden
assumir diferents estats. Aquests estats es representen mitjançant una icona,
la imatge i descripció es detallen a continuació.

Icona

Estat (de subhasta, línia o licitació)
Esdeveniment publicat però no iniciat (un esdeveniment pot haver
estat publicat, de manera que els proveïdors poden consultar les
seves característiques, però si no s'ha arribat l'hora d'inici, encara
no podran fer les seves ofertes o licitacions). El comprador ho pot
cancel·lar
Subhasta en marxa
Subhasta finalitzada.
Esdeveniment suspès. Es pot reprendre o cancel·lar, així com rellançar en una nova fase.
Esdeveniment cancel·lat
Esdeveniment liquidat
Proveïdor convidat
Licitació guanyadora pendent de confirmació
Licitació guanyadora
Línia assignada
Licitació no guanyadora
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Proveïdor retractat
Negociació o línia transicionada a una altra fase
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Icones d’ operacions
Les icones que es mostren en l'aplicació per a representar les operacions que
es poden dur a terme són els següents:
Icona

Operació
Visualitzar les línies que composen un esdeveniment
Ocultar la visualització de les línies
Acceptar condicions generals
Crear una nova licitació
Accedir a la fase anterior
Accedir a la fase posterior

Suggeriments

La seva opinió sobre aquest manual és d'inestimable ajuda. Li agrairia que es
prengués un temps a apuntar aquelles parts del manual que li hagin resultat
difícils d'entendre o que no hagin aclarit els seus dubtes.
Si us plau, envieu els comentaris a:
Dpto. de Documentación
Intelligent Software Components, S.A. (iSOCO)
Av. Torre Blanca, 57
Edificio ESADE CREAPOLIS, Oficina 3C 15
08172 Sant Cugat del Vallès, BCN
O a l’adreça de correu electrònic documentacion@isoco.com

Gràcies per la seva colaboració

iSOCO

