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Stimate furnizor,
Oshkosh se află în proces de implementare a platformei digitale de achiziții JAGGAER, care înlocuiește
actualul nostru portal ISupplier (OSN), acoperind un proces complet de achizitie-plată, pe baza unei
tehnologii cloud fiabile care eficientizează procesele de afaceri. În calitate de furnizor Oshkosh, vă oferim
această perspectivă asupra impactului preconizat.
JAGGAER este o soluție de top în domeniul lanțurilor de aprovizionare care va permite standardizarea
instrumentelor de achiziții în toate segmentele Oshkosh și va oferi o experiență îmbunătățită pentru
utilizatori. Acest lucru reprezintă un pas înainte pentru furnizori și pentru Oshkosh, pe măsură ce ne
modernizăm sistemele de achiziții.
Data preconizată pentru punerea în funcțiune a platformei este 28 februarie 2022.
Care sunt principalele beneficii?
Tranziția la JAGGAER va aduce beneficii relației noastre cu furnizorii prin simplificarea proceselor și prin
asigurarea eficienței în gestionarea profilului furnizorului, a aprovizionării și a gestionării comenzilor de
achiziție pentru colaboratorii noștri.
•
•

Sistem modernizat de colaborare pentru cererile electronice de ofertă (eRFQ), gestionarea
comenzilor, vizualizarea previziunilor, recepțiilor și a facturilor.
Un loc dedicat furnizorilor pentru a menține contactele, adresele și capabilitățile companiei,
permițând Oshkosh să colaboreze mai eficient cu organizația dumneavoastră.

Ce înseamnă acest lucru pentru dumneavoastră?
Implementarea JAGGAER va înlocui doar platforma portalului ISupplier (OSN). În lunile următoare,
Oshkosh va găzdui mai multe sesiuni de Supplier Experience și sesiuni de întrebări și răspunsuri pentru
colaboratori, pentru a asigura o tranziție eficientă către platforma JAGGAER. În cadrul acestor sesiuni,
vom oferi o prezentare generală a soluției și a viziunii noastre, împreună cu posibilitatea de a adresa
întrebări într-un cadru deschis.
Compania dumneavoastră va primi o invitație la sesiunile de Supplier Experience, care vor avea loc în T4
2021. Vă recomandăm ca cel puțin un reprezentant al companiei dumneavoastră să participe la această
sesiune, însă pot participa mai mulți pentru a vă asigura că nu pierdeți nicio informație pertinentă în timpul
acestei tranziții.
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Următorul tabel prezintă modificările aduse proceselor, fiind împărțit pe module:
Modul
Managementul
relațiilor
cu
furnizorii/
Supplier
Relationship
Management

Principalele beneficii pentru furnizori
•
•
•
•

Aprovizionarea
prin cerere
electronică de
ofertă/ eRFQ
Sourcing
Lanțul de
aprovizionare/
Supply Chain

•
•
•
•
•
•

Datele și contactele furnizorilor, toate într-un singur loc accesibil, furnizorii
gestionând și menținând propriile date în JAGGAER
Panou de control intuitiv pentru managementul relațiilor cu furnizorii, care
prezintă pe un singur ecran toate datele furnizorilor și orice cerere de ofertă sau
comandă deschisă pentru Oshkosh
Funcționalitate îmbunătățită a indicatorilor cheie de performanță, cu
posibilitatea de detaliere
Notificări automate pentru certificate și actualizări de profil necesare
Platformă unică de gestionare a evenimentelor de aprovizionare Oshkosh, în
funcție de segmentele de interes
Notificări automate prin e-mail pentru cereri de ofertă și termene limită
Panou de control pentru vizualizarea cererilor de ofertă și a activităților conexe
JAGGAER ca punct central pentru vizualizarea previziunilor, a facturilor, respectiv
pentru a colabora în ceea ce privește comenzile și a trimite avize de expediere în
avans (ASN)
Notificări automate de reamintire prin e-mail pentru comenzile de achiziție
nerecepționate sau neconfirmate
Posibilitatea de a imprima direct din JAGGAER etichete de livrare aprobate de
Oshkosh

Vă rugăm să urmăriți comunicările ulterioare privind aceste schimbări, în lunile ce vor urma.
Vă mulțumim pentru sprijinul și parteneriatul dumneavoastră continuu. Apreciem ajutorul
dumneavoastră în implementarea acestei noi platforme.

Cu stimă,
Oshkosh Global Procurement & Supply Chain

