Behovshaver
Anmoder/bestiller/varemottaker

Innkjøpsbehov

Beskrive behov for
varer og tjenester
(1)

Automatisk aktivitet
Manuell aktivitet

Ingen avtale/rammeavtale
Vurder behov mot
rutiner og avtale/
rammeavtaler
(2)

Konkurranse ihht Lov om
offentlige anskaffelser.
Ok

Send anmodning til
godkjenning (velg
godkjenner)
(5)

Opprett anmodning/
revider anmodning
(katalog, fritekst,
puchout, annet)
(3)

Konter og send til
godkjenning
(4)

Ordrebekreftelse
mottatt

Motta ordrebekreftelse
og match mot ordre via
bestillingsnummer
(17)

Send anmodning til
automatisk godkjenning
(6)

Ufullstendig behovsbeskrivelse
eller behov avvist
Varer mottatt

Returner anmodning
(8)

Godkjenner

Forkast anmodning
(9)

Ordrebekreftelse

Behandle
anmodning
(7)

Anmodning forkastet

Godkjenn anmodning
(10)

Alle linjer godkjent
Bestilling sendt fra
systemet

Videresend anmodning
(11)

Godkjenn deler av bestilling

ERP systemer

Bestilling: EHF Ordre

Videresend
ordrebekreftelse til
kjøper
(16)

Tilgjengeliggjøre
ordre for leverandør
(12)
Ordre mottatt

Ordre sendt

Motta ordrebekreftelse

EHF Ordrebekreftelse

EHF Ordre

Leverandør

Ehandel (Behov til varemottak)

Beste praksis (Happyflow) e-handel

Generer
ordrebekreftelse
(14)
Behandle ordre
(13)
Ordre mottatt fra kjøper

Ordrebekreftelse
sendt via EHP
Plukke og sende
varene
(15)
Varer sendt

Ordrebekreftelse
sendt

Varer

Ordrebekreftelse
behandlet

Registrere
varemottak mot
ordre via
bestillingsnummer
(18)

Klart for
mottak av faktura

Anmoder/bestiller

Fritekst

Katalog

Søk frem ønsket
katalogprodukter
(3.3)

Legg inn varelinjer
(3.6)

Fyll handlekurv
(3.7)

Velg avropsmetode
(3.1
Opprett anmodning
Andre avropsmetoder

Punchout

Opprett
hodeinformasjon på
anmodning (3.11)

Maler, Plankjøp,
Rekvisisjon,
Forespørsel (*)
(3.4)

Kontert og sendt
til godkjenning

Velg Puncout
leverandør
(3.5)

Handlekurv overført
til Visma
(3.10)
Pålogging Punchout

Anmoder (pålogget
leverandør)

Underprosess 3: Opprett anmodning/revider anmodning

Opprett
anmodningshode og
velg leverandør
(3.2)

(*) Prosess for avropsmetodene maler, plankjøp, Rekvisisjon og
Forespørsel er ikke beskrevet.

Mottatt vare og
prisinformasjon

Fyll handlekurv
(3.8)
Pålogget Punchout

Overfør handlekurv
til Visma
(3.9)
Sendt vare og
prisinformasjon

Behovshaver
Ved sykehusavdelinger
Sentrallager varepåfyller
Sentrallager bestiller

Intern bestilling og logistikk

Behov for
varer eller
tjenester oppdages
av fagpersonell

Logge seg inn i
innkjøpssystemet og
velge varer eller
tjenester fra intern
katalog
(1)

Motta ordre fra avdeling
og skrive ut plukkliste
(2)

Sentral
lagerbeholdning
er automatisk
oppdatert

Plukke varer fra sentralt
lager
(3)

Passering av
minimumsgrense for
lagerbeholdning av
enkeltprodukter varsles
bestiller

Frakte varer ut til
avdeling og etterfylle
lokalt lager
(4)

Bestiller logger seg på og
foretar bestilling: se
prosess «Hovedprosess
Behov-Varemottak» fra
prosess steg (3)

Behovshavers
behov dekket.
Lagerbeholdning
oppdatert

Fast logistikkrutine

Varepåfyller
gjennomfører
inspeksjonsrunde etter
definert lokasjonsplan
og fastsatt intervall
(5)

Ved varebeholdning under
fastsatt grense scannes
strekkode på vare og antall
registreres i medbrakt
skanner
(6)

Etter gjennomført runde
dokkes skanner og
bestillinger overføres
automatisk til
logistikksystem
(7)

Skriver ut plukkliste fra
systemet, plukker varer og
frakter det ut til lokalt
lager
(8)

Behovshavers
behov dekket.
Lagerbeholdning
oppdatert

