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Hızlı Tüketim Malları için EDI Mal Kabul Bildirimi
Uygulamaya dönük giriş
Mal Kabul Bildirim Mesajı (RECADV) ile "malı kabul eden" ile tedarikçi arasındaki mal kabul sürecinde daha fazla
görünürlük sağlamak istenmektedir. Çünkü RECADV, tedarikçiye kabul edilmiş mallar (adedi) ve reddedilmiş ve/veya kayıp
mallar (adedi) hakkında nedenleriyle birlikte bilgi verir.
Hepsinden önemlisi RECADV, faturalandırmayı iyileştirir çünkü tedarikçinin, malların gerçekten kabul edilen miktarına
bağlı olarak fatura oluşturmasına olanak sağlar.
Ayrıca RECADV, Siparişten Tahsilata bakış açısına tam olarak uyan elektronik bir "mal kabul süreci" sağlar. Yani:
RECADV, önceki EDI Nakliye Bildirimi ile çapraz karşılaştırılabilir ve (ideal olarak) EDI Faturasının oluşturulmasını da
tetikleyecektir.
Sevkiyatlar ve fatura mallarının ayrılması ve birleştirilmesi için mal teslimi ve malların hareketinin izlenmesi hakkındaki
bilgilere artan bir ihtiyaç vardır. Genel Gıda Yasası gereksinimleri, SSCC, GS1 lojistik etiketleri ve DESADV'nin
kullanılması bu artan ihtiyacı göstermektedir.
Mal Kabul Bildirimi'nin uygulanması için "GS1 Avrupa Uyumlaştırılmış Mal Kabul Bildiriminin Teknik Şartları"
kullanılabilir.

Faydaları
Uyumlaştırılmış RECADV, ülkeler çapında Mal Kabul sürecinin standartlaştırılmasını mümkün kılıp tüm taraflar arasında
iletişim ve verimliliği iyileştirerek tedarik zinciri boyunca maliyetlerin düşmesine neden olacaktır. Örnek olarak:
• Fatura doğruluğunu iyileştirir (konu miktarlar olduğunca) ve kredi notunun sayısını azaltır
• Tüm Avrupa genelinde Hızlı Tüketim Malları sektöründe üniform bir uygulama temin eder
• Müşteriler ile tek bir format kullanılırken tedarikçilerin basit uyumsuzluk karşılaştırmaları yapmalarını kolaylaştırır ve
standartlaştırılmış raporlamaya olanak sağlar
• Bir ürünün tedarik zinciri boyunca yolculuğunun izlenebilirlik süresinde görünürlük sağlar
RECADV ayrıca aşağıdakileri sağlar:
• Nakliyeci için bekleme süresini azaltır
• Kâğıtsız bir süreci mümkün kılar
• Daha hızlı tepki süresi sağlar: "Malları kabul eden", tedarikçiye kararlaştırılan süre içinde RECADV'yi göndererek
tedarikçinin olası farklılıkları derhal (müşterinin talepleri veya nakliyecinin arşivden çıkarmasını beklemek zorunda olmak
yerine) görmesini mümkün kılar.
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Varsayımlar
• Alıcılar ve Tedarikçiler, Elektronik Veri Alışverişi (EDI) aracılığıyla iletişim kurma yeteneğine sahip olmalıdır.
- Otomatik "karşılaştırma" yazılımının kullanımı: RECADV'nin kullanılmasından maksimum faydalanmak için tedarikçilerin
sistemi/yazılımı, temel nedeni ele alabilme potansiyeli sağlayıp zamanla müşteriyle ticari ilişkileri iyileştirecek olan
(muhtemelen sık tekrar eden) hataların altını çizmek amacıyla RECADV ile DESADV'yi çapraz karşılaştırma yeteneğine
sahip olmalıdır.
• Gönderen ve "malları kabul eden", mesaj oluşturabilen bir sisteme, diğer bir deyişle, mesaj iletip alabilen depo yönetim
sistemine sahip olmalıdır.
- Alıcı mesaj yeteneği: Müşteriler, RECADV'yi uygularken tedarikçi ve konsolidatör mesaj yeteneklerini kontrol etmelidir;
her şirket mesajı anında uygulamaya koymayacaktır. Müşterinin bir süreliğine otomatik ve manüel bir sistemi paralel
çalıştırması gerekebilir.
• Konsolidatör veya üçüncü taraf Lojistik Hizmet Sağlayıcı (bundan sonra LSP olarak anılacak) sürece dâhil olursa,
RECADV'yi yönetebilmeli (ve/veya oluşturabilmelidirler).
- Konsolidatörler (veya LSP'ler) ile müşterileri için kılavuz: Bir LSP, tedarikçi(ler) adına DESADV'yi oluştursa bile malları
kabul eden, RECADV'yi tedarikçiye gönderecektir. Bir LSP söz konusuysa RECADV'nin LSP'ye iletilip iletilmeyecek
olması ve nasıl iletilecek olması konusunda tedarikçinin, LSP'si ile birlikte önceden iki taraflı olarak anlaşması tavsiye edilir.

Tedarik zincirindeki çeşitli görevler için RECADV tavsiyeleri
Rol

Tavsiyeler

Tedarikçiler

- Teslimatın kanıtı olarak teslim beyanlarının alıcı tarafından imzalanması artık gerekli olmayabilir
- Tedarikçiler, RECADV alma ve içerdiği verileri yorumlama kabiliyetine sahip olmalıdır.
- RECADV, stokun reddedilmesinin nedenini içerebilir dolayısıyla bu retlerle ilgilenen iş süreçleri, RECADV
üzerinde verileri ele almaya uymalıdır.
- Alıcı tarafından kabul edilmiş stok için otomatik olarak bir fatura düzenlenmesini başlatmak için RECADV'nin
kullanılması bir avantaj olabilir.

Konsolidatörler / Taşıma - Konsolidatörler / Taşıma Komisyoncuları / Nakliyeciler, RECADV'yi alma ve içerdiği verileri yorumlama
Komisyoncuları /
kabiliyetine sahip olmalıdır.
Nakliyeciler
- Teslimatın kanıtı olarak teslim beyanlarının alıcı tarafından imzalanması artık gerekli olmayabilir.
- RECADV, stokun reddedilmesinin nedenini içerebilir dolayısıyla bu retlerle ilgilenen iş süreçleri, RECADV
üzerinde verileri ele almaya uymalıdır.

Alıcılar (perakendeciler) - Teslimatın kanıtı olarak teslim beyanlarının alıcı tarafından imzalanması artık gerekli olmayabilir.
Temsilciler
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- Temsilciler, RECADV alma ve içerdiği verileri yorumlama kabiliyetine sahip olmalıdır.
- RECADV, stokun reddedilmesinin nedenini içerebilir dolayısıyla bu retlerle ilgilenen iş süreçleri, RECADV
üzerinde verileri ele almaya uymalıdır.
- Temsilci ile tedarikçi arasındaki ticari ilişkiye bağlı olarak alıcı tarafından kabul edilmiş stok için otomatik
olarak bir fatura düzenlenmesini başlatmak için RECADV'nin kullanılması bir avantaj olabilir.
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İş akışı ve ilgili mesajlar

MÜŞTERİ

TEDARİKÇİ

Malları üretme

Malları kasalara paketleme

ÜRETİM

SİPARİŞ

Teslimatı oluşturmak için paletlerdeki
malları toplama

Sipariş oluşturma ve gönderme

SİPARİŞ

SEVK

DESADV
Sipariş oluşturma ve gönderme

Mal kabul ve DESADV'ye işleme
(ve DESADV ile karşılaştırma)
MALLAR

MAL
KABUL

Malları kabul ve kontrol etme (ve
DESADV ile karşılaştırma)

Malların alındığını teyit etme

Malları sevk etme

RECADV

Alıcı bilgilerini alma ve işleme

Malları yerine koyma veya çapraz
yükleme
FATURALAMA

FATURA

Faturayı alma ve işleme (sipariş ve
teslimat ile karşılaştırma)

Fatura hazırlama ve gönderme
ÖDEME

SİPARİŞ
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Ödeme gönderme
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Ödeme alma ve işleme
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