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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. 

 

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 
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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: 

 

 Plantilles. Contenen la definició dels productes o serveis sobre els 

quals es vol negociar. 
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 Negociació estructurada. És la seqüència d'ofertes i contra-

ofertes 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. 

 

Segons es configuri una Organització, aquesta podrà exercir funcions de 

Compradora, de Proveïdora, o ambdues alhora. 
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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 

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. 
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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 fer-

ho 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"). 

 

 

Els lots 
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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    iQuotes proveeix suport complet per a negociació automatitzat, 

estructurada i assistida per a compradors i proveïdors. 

 
 

 

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. 
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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 proveïdor 

 

 

 

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 (Figura 1-10). 

 

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: 

 

 Codi: Codi numèric que s'assigna automàticament a cada esdeveniment. 

Prement sobre ell pot consultar els detalls de l'esdeveniment. 
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 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 proveïdor 

 

 

 

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, de la manera: 
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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: 

 

 

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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2 L’ àrea de treball del proveïdor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducció 
 

Com a usuari proveïdor, en entrar en la seva zona de treball es trobarà 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 a la "Consola", per treballar amb les negociacions que 
té actives. 
 
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 negociacions a les quals ha estat convidat a 

participar. 

 Consultar les dades d'alguna de les negociacions de la llista a la qual 

se li ha convidat. 
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 Realitzar una licitació, que pot ser simple, combinada o sobre un lot. 

 Consultar l'estat final d'una negociació. 

 etc ... 

 

 

Consultes 
 

La llista de les negociacions és la llista de les subhastes en les quals, com a 

proveïdor, ha participat o està participant. 

 

Per tant, pot obtenir informació sobre les seves RFXs dels següents maneres: 

 

 En el Resum compta amb un resum del nombre d'esdeveniments als 

quals ha estat convidat i l'estat en què es troben. 

 

 A la Safata de missatges, compta amb els avisos sobre els 

esdeveniments més rellevants de les negociacions a les quals ha estat 

convidat i en què està participant. 

 

 A la Consola accedeix a totes les negociacions, i pot realitzar totes les 

operacions disponibles sobre aquestes. 

 

 
Figura 2-1   Resum y Safata de missatges d’ un usuari Proveïdor 

 

 

 
Figura 2-2  Consola d’ un usuari Proveïdor 
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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, introdueixi els criteris de filtrat dels esdeveniments 

(Figura 2-3) y premi sobre el botó . 

 

3. e 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 Las subhastes angleses 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducció 
 

 

Quan el comprador el convidi a participar en una subhasta anglesa (d'ara 

endavant, simplement, una subhasta), rebrà una notificació mitjançant el seu 

correu electrònic. També podrà comprovar aquesta notificació a la seva 

"Safata de missatges". 

 

Per consultar i posteriorment participar en la subhasta, pot prémer sobre la 

notificació que ha rebut a la seva "Safata de missatges", o bé accedir a la  

"Consola", on es llisten tots els esdeveniments en què està participant. 

Aquells esdeveniments de tipus "AUC" corresponen a una subhasta. 
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Al llarg del procés de la subhasta, aquesta pot assumir diferents estats. Així 

mateix, segons els diferents estats en què es trobi una subhasta, podrà, com 

a proveïdor, 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. 

 

A continuació, es descriu com portar a terme les diferents operacions que pot 

realitzar mentre la subhasta es trobi activa. 

 

 

Consultar les dades d’una subhasta 
 

Des del moment en què rep la invitació per participar en una subhasta i la rebi 

a la consola, pot accedir a consultar les dades de la mateixa en qualsevol 

moment, fins i tot abans que la subhasta s'iniciï. També podrà consultar la 

informació sobre la subhasta en qualsevol moment de la negociació i fins i tot 

una vegada hagi finalitzat. 

 

Per consultar la informació d'una subhasta, accedeixi a la "Consola" i premi el 

"Codi" de la mateixa, tal com es mostra a la Figura 4-2. Podeu consultar les 

dades de la subhasta, però no modificar-les. 

 

 
 

 

 
Figura 4-2  Consulta de la informació d’una subhasta 

 

 

 

És important fixar-se en el nombre d'arxius adjunts de la subhasta. Qualsevol 

clàusula, informació o explicació addicional que el comprador consideri 

necessària per a la participació en aquesta subhasta, hi serà inclòs com a 

arxiu adjunt. Premi sobre l'enllaç "Arxius adjunts" per examinar o, si escau, 

descarregar al vostre ordinador, aquests documents. 
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Des d'aquesta pantalla de detalls de la subhasta, pot accedir a consultar els 

detalls de cadascuna de les seves línies, prement sobre la icona    que les 

acompanya. 

 

De la mateixa manera podrà consultar alguna informació sobre els proveïdors 

convidats a la subhasta, prement sobre la icona    que els acompanya. La 

informació que se li mostra són els productes o serveis per als quals han estat 

convidats a la subhasta: 

 

Pot, així mateix, consultar la informació detallada de les línies de la subhasta 

expandint la subhasta per veure les línies que la componen, i prement 

després sobre el "Id Línia" de la línia que vulgui consultar (Figura 4-4). 

 

 
 

 

 
Figura 4-4  Consulta de la informació d’una línia de la subhasta 

 

 

En aquesta pantalla, es mostren totes les dades de la línia de la subhasta: 

 

A la primera secció, les dades generals. 

 

En la segona secció, "Atributs", es mostren les dades de la línia de la 

subhasta. Aquestes dades són els següents: 
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 El nom de l'atribut. 

 El tipus de l'atribut. 

 Els valors que el comprador ha establert com a preferències per a 

cada un d'aquests atributs, i que li serveixen de guia per realitzar les 

seves licitacions. Al costat del valor, s'indica la preferència establerta 

pel comprador per al valor de l'atribut en aquesta subhasta concreta 

("Millor com més baix", "Millor com més alt", "Qualsevol valor és bo"). 

 Les unitats de mesura. 

 L'obligatorietat o no de complir estrictament les preferències del 

comprador per a aquesta subhasta concreta. 

 La importància que ha establert el comprador per l'atribut en aquesta 

subhasta concreta. Els valors pel que fa a la importància establerta pel 

comprador, es mostraran o no depenent de la configuració que hagi 

establert el comprador al llançar la subhasta. En l'última columna 

s'indica si es revelen o no aquestes dades als proveïdors. 

 

En la tercera secció, "Fitxers adjunts", es troben aquells documents (si n'hi ha) 

que completen l'especificació del bé o servei a subhastar en aquesta línia. 

 

Consultar les licitacions d’una subhasta 

 

Podeu consultar les licitacions que ha enviat, i, depenent de la configuració de 

la subhasta per part del comprador, podrà també consultar licitacions 

enviades per altres proveïdors. Per exemple, podria veure la millor licitació 

que ha estat enviada. 

 

Per consultar les licitacions enviades a una subhasta, accedeixi a la consola i 

seleccioneu la subhasta les licitacions vol consultar, prement sobre la icona 

  que l'acompanya. Desplega així les línies que componen la subhasta. 

 

Per consultar les licitacions d'una línia, feu clic sobre la icona  . Visualitzarà 

llavors les licitacions que ha enviat sobre aquesta línia, acompanyades 

cadascuna de la icona  (Figura 4-5). 

 

 

 
Figura 4-5  Licitacions rebudes 
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Premi sobre la icona  per veure els detalls de la seva licitació (Figura 4-6).  

 

En aquesta pantalla de detalls de la licitació, pot veure els següents valors: 

 

 Les dades generals de la subhasta, a la part superior de la finestra.  

 

A la fitxa podrà veure: 

 

 Els valors de la Millor licitació fins ara, sigui qui sigui el proveïdor que 

la va enviar. Aquesta dada només es mostra quan el comprador 

configura la subhasta per que es mostri. 

 Els valors de la seva millor licitació pròpia. 

 Els valors de la licitació que està consultant. 

 Els valors inicials que el comprador va establir en el moment de 

configurar i enviar la subhasta, així com la seva preferència (pel que fa 

a "Millor com més alt", "Millor com més baix", etc.) I la importància que 

assigna el comprador a cada atribut. 

 

 
Figura 4-6  Consulta de los valores de una puja enviada 

 

A partir d'aquesta mateixa pantalla pot crear una nova licitació per a millorar la 

seva i situar-se així per davant de la Millor licitació actual. Per a això, 

introdueixi els valors de la seva nova licitació i premi el botó . 

Per conèixer amb més detall com crear una nova licitació, consulta l'apartat 

següent. 

El procés d'enviament de noves licitacions per a millorar la Millor licitació es 

repeteix fins que les condicions de terminació de la subhasta es donin, o bé 

fins que el comprador la doni per finalitzada. Assolit aquest moment, podrà 

conèixer si els seus licitacions han estat guanyadores o no a través de la 

pantalla. Així mateix, rebrà un correu electrònic indicant-li les condicions en 

què ha finalitzat la subhasta. 

 

 

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 de la seva actuació. 
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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 . 

 

Òbviament l'accés a fases anteriors és únicament en mode lectura. 

 

Realitzar una nova licitació 
 

Tant a l' inici de la subhasta com al llarg del procés de subhasta, ha d'enviar 

els seus licitacions al comprador. 

 

Per realitzar una licitació, accedeixi a les línies de la subhasta prement sobre 

la icona   que l'acompanya a la llista d'esdeveniments de la seva consola: 

 

 
Figura 4-7  Línies d’una subhasta per a realitzar una licitació 

 

D'aquesta manera visualitzarà les línies que componen la subhasta, i sobre 

les quals pot realitzar una licitació.  

 

Segons el comprador hagi configurat la subhasta, el proveïdor podrà licitar 

directament passada la data d'inici, o se li requerirà (com a requisit per a la 

participació de la subhasta) que accepti explícitament les condicions generals 

de la mateixa, que solen estar especificades en forma de documents adjunts 

a la subhasta, i / o (alguna de) les seves línies.  

Si aquest fos el cas, en lloc del botó "Oferta multi-línia", apareix un botó 

. Prement-lo, el proveïdor indica que 

ha llegit i accepta les condicions generals de participació de la subhasta, en 

totes les línies. A més del botó, el proveïdor també pot indicar que accepta les 

condicions generals de la Subhasta només per a alguna de les línies a les 

quals ha estat convidat. Per això, a nivell de cadascuna de les línies, en lloc 

del símbol  que li permet pujar per aquesta línia, apareixerà un símbol , 

que li permet acceptar les condicions generals per aquesta línia. El proveïdor 

no podrà licitar per les línies que no hagi acceptat explícitament les condicions 

generals.  

El text a partir d'aquí suposa que, o bé el comprador no requereix acceptació 

explícita, o bé sí que la requereix i el proveïdor ja ha donat la seva acceptació. 

 

El proveïdor pot realitzar una licitació sobre una única línia (o més licitacions, 

però sempre incloent una única línia en cada licitació). O bé pot fer una oferta 
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combinada, que consisteix en incloure dos o més línies en una mateixa 

licitació, de manera que el comprador, en cas d'acceptar aquesta licitació, ha 

d'acceptar la licitació completa, és a dir, totes les línies que la componen. Hi 

ha un tercer cas, que es dóna quan el comprador ha creat un lot, compost per 

dos o més línies de la subhasta. En aquest cas, ha de crear una licitació per 

al lot complet, és a dir, una licitació que inclogui totes les línies del lot. 

A continuació es descriu com realitzar les licitacions segons cada un 

d'aquests tres casos descrits:  

 Realitzar una licitació sobre una única línia 

 Realitzar una licitació combinada  

 Realitzar una licitació sobre un lot tancat  

 

 

Realitzar una licitació sobre una única línia 

 

Per realitzar una licitació sobre una línia, accedeixi a la pantalla de la Figura 

4-8 on es mostren les línies de la subhasta, i premi sobre la icona   que 

acompanya a la línia per la que va a licitar. 

 

 
Figura 4-8  Selecció de la línia de la subhasta per a enviar la licitació 

 

A continuació, accedeix a la pantalla de creació de la nova licitació (Figura 4-

9). A la secció dreta de la pestanya es mostren els valors establerts pel 

comprador com les seves preferències per a aquesta subhasta concreta. 

En aquesta pantalla, introduïu els valors del seu licitació en les caselles 

corresponents (Figura 4-9), introduïu també si ho desitja algun comentari per 

al comprador i premi el botó   

 

 
Figura 4-9  Introducció de la  nova licitació 
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Una vegada enviada la licitació, pot consultar les seves dades, comparant-los 

amb la Millor Puja, i la seva pròpia Millor licitació. 

 

 
Figura 4-10  Consulta de la licitació enviada 

 

 

 

 

Realitzar una licitació sobre un lot tancat 

 

Un lot tancat consisteix en una agrupació lògica de diverses línies de 
negociació, de manera que els proveïdors estan obligats a incloure totes elles 
en les seves licitacions (no es pot enviar una oferta sobre part d'un lot tancat). 
 
Per conèixer els lots tancats d'una subhasta (si n'hi ha), heu de fixar-se en la 
columna "ID de lot" de la llista de línies que componen la subhasta. Les línies 
que pertanyin a un mateix lot (per les que, per tant, no es pot licitar per 
separat) contenen el mateix identificador en aquesta columna. 
 
Si la línia no conté un "ID de lot", no pertany a cap lot tancat, i pot oferir per 
ella en solitari (si així ho desitja). 

 

 
Figura 4-15  Línies d’una subhasta que pertanyen a un mateix lot tancat 

 

Per tant, quan hagi de realitzar una licitació sobre un lot tancat, ha d'incloure 

en la licitació totes les línies que inclou el lot (en el cas de l'exemple anterior, 

les línies 257 i 256 pertanyen al lot 395), com si es tractés d' una licitació 

combinada. Vegeu la secció anterior "Fer una licitació combinada" per 

conèixer com enviar una licitació d'aquest tipus. 
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Licitació cancel·lada 

 

En el cas que el comprador hagi cancel·lat un fil de negociació, no podrà 

continuar modificant la seva licitació per a millorar-la. 

 

En el cas d'un fil de negociació cancel·lat, que es mostrarà mitjançant la icona  

, el comprador ha cancel·lat la negociació d'aquesta licitació. Per tant, no 

pot continuar negociant sobre aquest fil. No obstant això, pot començar un 

nou fil de negociació sobre la mateixa línia, que no contindrà la història de les 

licitacions del fil cancel·lat. 
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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) 
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 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 re-

llançar en una nova fase. 

 Esdeveniment cancel·lat  

 Esdeveniment liquidat 

 Proveïdor convidat 

 Licitació guanyadora pendent de confirmació 

 Licitació guanyadora 

 Línia assignada 

 Licitació no guanyadora 

 Proveïdor retractat 

 Negociació o línia transicionada a una altra fase 

 

 

 

 



Annex I: Icones d’ estat y operacions 

  

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 
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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 
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