
1. Crear una comanda (Sol·licitant): 
Inclou tota la informació que es necesita per generar una comanda.

Eina de compres UTGCNTIC - versió Beta

• Eina que simplifica el procés de compra o contractació de 
contractes menors.

• Integrar en una plataforma tota la documentació lligada a la 
generació d’una comanda.

• Evitar diversos canals de comunicació (PDI, PAS TIC, PAS 
administració).

• Permetre conèixer l’estat d’una comanda visualment.

•Agilitzar la consulta de comandes i inventaris.

•Gestió dels proveïdors i de la seva situació abans de 
realitzar la comanda.

•Recordatoris i notificacions automàtiques.

• Simplificació en l’escaneig de documentació per part 
d’Administració.

•Ajuda per inventariar material TIC al SAP (manualment)

•Automatització en la inserció del material TIC a EquipsTIC.

Afegir la informació del lliurament, ja pot ser a una persona o 
a una ubicació validada per la UTGCNTIC.

Afegir el termini de lliurament aproximat proposat pel proveïdor. Si no es posa res, aquest són 15 dies.

Afegir la informació de a quin càrrec 
pressupostari s’imputa aquesta despesa.

Afegir el preu de l’import de la compra.

Afegir la data de la comanda, quin és el proveïdor (si no existeix 
es demana crear-lo) i qui ha demanat aquest material (en nom 
de).
Es mostren comentaris de la UTG sobre el proveïdor

Afegir el material 
que es vol 
comprar.

Aquestes observacions apareixeran a la fulla de la comanda que s’envia al proveïdor.

Aquestes observacions són només les visualitza Administració i el sol·licitant.

2. Validar una comanda (Administració)
Valida la comanda i afegeix l’ordre de pagament
(Generació de la comanda). 
REQUEREIX INTERACCIÓ (MANUAL) AMB EINES SAP 
FICO

Es revisa la informació de la comanda i s’afegeix la 
informació del Codi de disposició i el número 
d’expedient de contracte menor (recomanable) 
i si la comanda s’ha inventariar.

La comanda es pot:
- Desar: Guarda les modificacions que s’hagin fet a la comanda.
- Validar: Si s’ha afegit el codi de disposició, genera la fulla de la comanda.
- Demanar revisió al sol·licitant: Quan algun dels camps és incorrecte i es demana al sol·licitant la seva modificació (es demana 

que s’afegeixi la informació que s’ha de modificar al camp Observacions Internes).
- Eliminar: Esborra la comanda del sistema.

3. Enviar comanda a proveïdor (Sol·licitant)

A la fitxa de la comanda, 
podreu veure a la part 
superior dreta una icona 
de PDF. Si es clica, es pot 
descarregar la fulla de la 
comanda per poder 
enviar al proveïdor.

Exemple de fulla de 
comanda (a l’idioma del 
proveïdor)

Quan s'enviï la comanda al proveïdor, s’ha d’accedir a la fitxa de la comanda i informar de la data d’enviament de la comanda dins 
de l’apartat “Informació d’enviament de la comanda”.

4. Recepcionar una comanda (Sol·licitant) 
Afegeix la data de recepció del material i una 
copia de l’albarà (si existeix).

5. Inventariar una comanda (Sol·licitant) 
Afegeix la informació d’inventari del material 
recepcionat.

FACILITA INVENTARI EQUIPS SEMBLANTS
ALIMENTA AUTOMÀTICAMENT EQUIPS TIC

6. Comptabilitzar una comanda 
(Administració):

Afegeix l’ordre de pagament i finalitza el cicle 
de vida d’una comanda.
REQUEREIX INTERACCIÓ (MANUAL) AMB EINES 

INVENTARI SAP FICO (però assisteix a 
l’administratiu)

Podem afegir diverses entrades de recepció de material si el material no arriba de cop. La recepció del material no es finalitza fins 
que no el clica “Ja s’ha recepcionat tot el material”.

Això es reflexa als icones de la comanda d’aquesta forma:

La comptabilització de la comanda es fa al menú Compres > Comptabilització i demana els números d’inventari dels actius (si 
escau) la ordre de pagament en tots els casos
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MOSTREM COMENTARIS SOBRE ELS 
PROVEÏDORS DE LA UTG 
(CONTRACTES HARMONITZATS, 
LÍMITS SUPERATS…),

COMPARTIM RELACIÓ 
PROJECTES/GRUPS DE DISPONIBILITAT 
<-> RESPONSABLES AMB APL. 
VIATGES

SINCRONITZACIÓ USUARIS UTG AMB 
GURU


