
Ariba® Network 
Dodatek do instrukcji dla dostawców 

Państwa przewodnik w zakresie współpracy z DB Schenker 
  

 

 
 
 

Witamy! 
 

Gratulujemy dołączenia do Ariba® Network jako dostawca. Należą teraz Państwo do 
globalnej sieci ponad czterech milionów przedsiębiorstw. Wiodące przedsiębiorstwa — 
takie jak Państwa — korzystają z kont firmowych Ariba Network, aby rozwijać swoją 
działalność, doskonalić efektywność operacyjną i zapewniać swoim klientom jeszcze 
lepszą obsługę. 

Celem Państwa konta dostawcy jest maksymalne usprawnienie transakcji z klientami. Aby 
dowiedzieć się jak zacząć korzystać z konta Ariba® Network w ramach współpracy z DB 
Schenker, prosimy postępować zgodnie z poniższymi krokami: 

 

 

Życzymy pełnego sukcesów korzystania z Ariba® Network! 

Proszę przejść na naszą stronę Szkolenie dostawcy  

Na naszej stronie Szkolenie dostawcy znajdą Państwo informacje, jak 
skonfigurować i obsługiwać konto dostawcy. Jeżeli powyższe hiperłącze nie działa, 
proszę skopiować i wkleić poniższe łącze w pasek przeglądarki: 
https://support.ariba.com/Adapt/Ariba_Network_Supplier_Training/  
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Warunki współpracy z DB Schenker   

Proszę uważnie przeczytać ten dokument i zapoznać się ze wszystkimi działaniami i 
wymogami określonymi przez DB Schenker. W dokumencie przedstawiono 
informacje i wskazówki, jak poruszać się po naszej stronie Szkolenie dostawcy.   
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ZAKRES PROJEKTU DB SCHENKER  

W tej części znajdują się informacje o dokumentach, jakie będą przetwarzane za pośrednictwem Ariba 
Network. Niektóre z nich są obowiązkowe, inne w razie potrzeby będą po prostu dostępne.  

 
  

Obsługiwane dokumenty 
W ramach tego konta Ariba Network 

Nieobsługiwane dokumenty 
W ramach tego konta Ariba Network 

• Zamówienia 

• Zamówienia od DB Schenker będą przesyłane za 
pośrednictwem Ariba Network  

• Zamówienia ramowe 
Zamówienia ramowe/otwarte BPO (umowy) od DB 
Schenker będą przesyłane za pośrednictwem Ariba 
Network. Zamówienia ramowe są wystawiane na 
określoną kwotę we wskazanym okresie — faktury 
na podstawie zamówień ramowych można 
wystawiać do osiągnięcia limitu danej kwoty.  

• Potwierdzenia zamówień 
Dotyczą całego zamówienia, zamówienia ramowego 
lub poszczególnych pozycji. 

 

• Powiadomienia o wysyłce 
Dotyczą zamówienia w momencie wysłania towaru. 

 

• Faktury 
Dotyczą całego zamówienia lub poszczególnych 
pozycji  
o Faktury częściowe 
o Faktury za zamówienia ramowe 

 
 

• Faktury korygujące/Noty kredytowe 
Zmiana na poziomie pozycji, dostosowanie ilości itp. 

• Podsumowanie dotyczące faktur zbiorczych 
Dotyczy wielu zamówień 

 

• Duplikaty faktur 
Dla każdej faktury należy podać nowy, unikalny 
numer faktury; duplikaty faktur będą odrzucane poza 
przypadkami ponownego przesyłania skorygowanej 
faktury, która uprzednio została odrzucona w AN. 

 

• Faktury przesłane pocztą elektroniczną lub 
faktury papierowe 
DB Schenker nie będzie już akceptować faktur 
papierowych ani faktur w formacie PDF 
przesyłanych pocztą elektroniczną — wszystkie 
faktury należy przesyłać elektronicznie za 
pośrednictwem Ariba Network. 

 

• Faktury bez zamówienia 
Niepowiązane z zamówieniem, zamówieniem 
ramowym lub umową  
 

• Usługi i powiązane faktury za usługi 
Zamówienia na usługi są realizowane na tej samej 
zasadzie jak zamówienia na towary 
 

• Fakturowanie kart kredytowych 
Faktura z tytułu zamówienia złożonego z 
wykorzystaniem karty kredytowej 
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KONFIGURACJA KONTA 

W tej części zostały przedstawione minimalne wymagania w zakresie konfiguracji konta Ariba Network 
pozwalające na udaną współpracę z DB Schenker.  

Prosimy o zapoznanie się poniższymi rozdziałami części Zarządzanie kontem na  stronie Szkolenie 
dostawcy: 

• Tworzenie profilu 

• Konfiguracja powiadomień e-mail 

• Zadania w zakresie obsługi 

• Wybór metody elektronicznego przekierowania zamówień  

• Wybór metody elektronicznego przekierowania faktury i dane podatkowe 

• Konfiguracja adresu do przelewów, danych bankowych i metody płatności 

• Konfiguracja konta testowego (wyłącznie w przypadku publikacji elektronicznego katalogu lub 
rozpoczęcia projektu integracji) 

 

PROWADZENIE TRANSAKCJI W ARIBA NETWORK 

W tej części opisane zostały warunki współpracy z DB Schenker za pośrednictwem Ariba Network po 
konfiguracji konta dostawcy. Szczegółowe instrukcje można znaleźć w części Współpraca na stronie 
Szkolenie dostawcy.  

Informacje dotyczące POTWIERDZANIA ZAMÓWIEŃ 

• System obsługuje potwierdzenia zamówień, ale nie są one obowiązkowe. 

• Schenker zaleca korzystanie z funkcji potwierdzania zamówień w celu usprawnienia współpracy i 
zwiększenia możliwości identyfikacji na jakim etapie realizacji jest dane zamówienie. 

• Dostawca nie powinien zmieniać daty dostawy. W przypadku konieczności wprowadzenia zmiany należy 
skontaktować się z zamawiającym lub kupcem. 

• W przypadku braku możliwości spełnienia warunków (np. cena, ilość, VAT, data dostawy itp.) lub 
znalezienia błędów w zamówieniu, należy skontaktować się z zamawiającym w celu wprowadzenia 
zmian i ponownego przesłania poprawionego zamówienia. 

Informacje dotyczące POWIADOMIEŃ O WYSYŁCE 

• System obsługuje powiadomienia o wysyłce, ale nie są one obowiązkowe. 

• Schenker zaleca przesyłanie powiadomień o wysyłce z wyprzedzeniem w celu usprawnienia współpracy, 
komunikacji i zwiększenia możliwości identyfikacji na jakim etapie realizacji jest dane zamówienie. 

Informacje dotyczące FAKTUR 

W tej części przedstawiono wszystkie zasady dotyczące transakcji, których dostawcy zobowiązani są 
przestrzegać w kontekście faktur. Szczegółowe instrukcje, jak wystawiać różne rodzaje faktur, można 
znaleźć na naszej stronie Szkolenie dostawcy w części Fakturowanie. 

 
• Informacje dotyczące pozycji zostaną pobrane z zamówienia. Nie ma możliwości zmiany opisu 

dostarczanych towarów i usług, waluty, ceny, jednostki ani numerów części. Ilości nie można zwiększyć. 

• Dodatkowe pozycje lub pozycje inne niż zawarte w zamówieniu nie mogą zostać dodane do faktury. 

• W przypadku VAT-u zerowego na fakturze należy podać wyjaśnienie. 

• Na każdej fakturze dostawcy muszą podać dane konta bankowego. Te informacje można uzupełnić w 
profilu dostawcy, podając kilka numerów kont do przelewów. 

• Na poziomie podatkowym: Data dostawy : Dane dostawy: Obowiązkowe pole w części podatkowej do 
wpisania daty wykonania usługi lub dostarczenia towaru - pole to będzie domyślnie wypełnione datą 

https://support.ariba.com/Adapt/Ariba_Network_Supplier_Training/
https://support.ariba.com/Adapt/Ariba_Network_Supplier_Training/
https://support.ariba.com/Adapt/Ariba_Network_Supplier_Training/#/id/5ef46d77c09b3a889af5529b
https://support.ariba.com/Adapt/Ariba_Network_Supplier_Training/#/id/5ef46d77c09b3a889af5529b
https://support.ariba.com/Adapt/Ariba_Network_Supplier_Training/#/id/5ef46d77c09b3a889af5529b
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faktury i należy je zmienić tylko w przypadku, gdy data faktury jest inna niż data dostarczenia towaru lub 
wykonania usługi. 

--> Proszę zauważyć, że jest to pole istotne dla organów podatkowych, które musi zawierać poprawną 
datę 

 

• Faktury, które zostały już zapłacone: jeśli faktura została zapłacona z góry, proszę zaznaczyć flagę 
"Zablokuj płatność" jako Tak 

• Mechanizm podzielonej płatności: na fakturze należy wskazać, że płatność za fakturę będzie podlegała 
temu mechanizmowi, wpisując Tak w polu Mechanizm podzielonej płatności. 

• Metoda kasowa Mały podatnik: w nagłówku należy wskazać, czy korzystają Państwo z Małego 
podatnika, wpisując „metoda kasowa”. 

• Data wykonania usługi - Dane dostawy na poziomie nagłówka: Proszę wpisać tutaj ponownie datę, kiedy 
towar został faktycznie dostarczony lub usługa wykonana. Jest to ważne dla wewnętrznego księgowania 
DB Schenker. 

 

• Przesłanych faktur nie można anulować – w tym celu konieczne jest wystawienie noty kredytowej/faktury 
korygującej. 

Noty kredytowe/Faktury korygujące muszą zawierać odniesienie do wystawionej już faktury Ariba i 
przesłanego zamówienia. Noty kredytowe/Faktury korygujące można wystawić na podstawie faktury Ariba. 
Do każdej noty kredytowej/faktury korygująceh musi zostać podany powód (pole obowiązkowe). 

POMOC I WSPARCIE 

Aby uzyskać pomoc w zakresie korzystania z Ariba Network, należy zapoznać się z naszą dokumentacją lub 
skontaktować się bezpośrednio z Zespołem ds. wsparcia – z poziomu Centrum pomocy na koncie Ariba 
Network. Za pośrednictwem Formularza kontaktowego można też skontaktować się z naszym Zespołem ds. 
obsługi. 

Pomocy w zakresie procesów biznesowych udzielają wyznaczone dla Państwa osoby kontaktowe w DB 
Schenker lub zamawiający — jego nazwisko widoczne jest w nagłówku zamówienia. 

https://connectsupport.ariba.com/sites/Company?ANID=AN01055573318EMA&h=KI31rQS348eb3RvsAWBig#Enablement-Inquiry
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