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1 Descripció 
Amb la nova implantació de la creació de sol·licituds de comanda es veu 
necessària la creació del present manual. Aquest manual descriu el procés i la 
funcionalitat.  

2 Creació de Sol·licituds de comanda  
Per conèixer el procés complet es realitzarà una descripció detallada. 

2.1 Crear una sol·licitud de comanda 
Per accedir a la funció de creació de les sol·licituds de comanda es pot fer 
mitjançant la transacció ME51N o pel menú: 

Menú SAP � Logística � Gestión de materiales � Compras � Solicitud de pedido 

� Crear 

 

 
 

Al resum de posicions es necessari completar la següent informació: 

• Tipo de imputación: seleccionar el objecte a qual s’imputarà la sol·licitud de 
comanda. Les diferents possibilitats són les següents: 

        

A Actiu fixe 

F Ordre 

K Centre de cost 

P Proyecte 
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• Material: Si es tracta d’un material o un servei que no es troba al mestre de 
materials, aquest camp s’ha de deixar en blanc. 

•  Texto breve: Si es tracta d’un material que no esta creat en el mestre de 
materials, llavors s’ha d’indicar una breu descripció. 

• Quantitat: Quantitat de material o servei sol·licitat. 

• Unitat de mesura: Unitat de mesura del material sol·licitat. Kg, Lt. Pce...  

• Data d’entrega: Data prevista d’entrega del material. 

• Grup d’articles: Si el material no es troba al mestre de materials, llavors s’ha 
d’indicar un grup d’articles. Aquí podem veure alguns exemples: 

 

 
 

• Sol·licitant: Nom i cognom de la persona que sol·licita el material o el servei. 

• Proveïdor: S’ha de seleccionar el proveïdor del material o servei. 
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Detall de posició: 

A la posició s’ha de completar la sol·licitud de comanda amb els camps 
següents: 

• Valoració: S’ha d’indicar el preu al que es compraran aquests materials o 
serveis 

 

• Imputació: S’ha d’indicar l’objecte d’imputació. Si la possició te un tipus 
de imputació K, llavors en aquest camp s’ha d’indicar el centre de cost. 

 

• Textos: es recomanable introduir un text de descripció del material o 
servei. 

 
 

Una vegada hem complert totes les dades necessàries, podem procedir a gravar 
la sol·licitud de comanda: 
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Un cop gravada la sol·licitud, es mostra el nº de sol·licitud assignat a la part 
inferior de la pantalla. 
Amb el mateix número podrem tornar a accedir a la sol·licitud per modificar-la 
o visualitzar-la. 
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3 Alliberació de les sol·licituds de comanda 

Les sol·licituds de comanda segueixen un procés d’alliberació per part dels 
responsables. 

3.1 Procediment d’alliberació 
Per accedir a la funció d’alliberació de les sol·licituds de comanda es pot fer 
mitjançant la transacció ME54N o pel menú: 

Menú SAP � Logística � Gestión de materiales � Compras � Solicitud de pedido 

� Liberar � Liberación Individual 

 

Per defecte s’obre la darrera sol·licitud de comanda que s’ha visualitzat. Per 
canviar la sol·licitud de comanda s’ha de fer pel botó següent: 

 

 

Al obrir la sol·licitud hem d’accedir al apartat “Estrategia Librac.” De la posició: 
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Per alliberar, s’ha de fer amb el boto següent: 

 

Una vegada alliberada la posició, podem veure que el estat canvia: 

 

Per finalitzar, s’han de gravar els canvis. 
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4 Creació de comandes des de les sol·licituds 

A partir de les sol·licituds de comanda alliberades es pot crear directament la 
comanda utilitzant les citades sol·licituds com a mostra. 

4.1 Creació de la comanda 
Per accedir a la funció de creació de les comandes es pot fer mitjançant la 
transacció ME21N o pel menú: 

Menú SAP � Logística � Gestión de materiales � Compras � Pedido � Crear 

� Proveedor/centro suministrador conocido 

 

Per fer-ho, necessitem que estigui activat el “Resumen de documento activo”. 

 

S’ha d’accedir a la sol·licitud alliberada pitjant el boto següent: 
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Amb aquest funció s’obre una pantalla de selecció. Hem d’indicar el nostre 
número de sol·licitud: 

 

Executar amb el botó  

Ara ja apareix la sol·licitud a la part del documento activo. S’ha de seleccionar i 
pitjar el botó següent: 

 

Automàticament es copien les dades de la sol·licitud a una nova comanda: 
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S’ha de procedir a completar les dades que no hi son presents a la Sol·licitud i 
per tant no es poden copiar: 

• Indicador de impostos: 

 

• Dades de comerç exterior: En el cas que es tracti d’un proveïdor 
estranger, s’han de omplir les dades de comerç exterior: 

 A nivell de capçalera el “Modo de transp. Frontera” on s’indica si el 
transport ha sigut per terra, mar o aire. 

 

  A nivell de posició s’ha d’indicar el codi de mercaderies (codi Intrastat). 

 

  També s’han d’indicar el país d’origen i el procediment d’importació. 
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Per finalitzar, gravem amb el botó . 

El sistema ens facilitarà el número de comanda per si hem de accedir de nou per 
modificar o visualitzar. 

 


