PODRĘCZNIK
DOSTAWCY

Dotyczy transakcji w obrębie europejskich zakładów produkcyjnych
Proces fakturowania elektronicznego w sieci Tungsten Network

Caterpillar: informacje poufne — poziom zielony

CENTRUM FINANCIAL SHARED SERVICES CENTRE

1
WPROWADZENIE
Niniejszy podręcznik został stworzony w celu ułatwienia dostawcom zrozumienia wymagań procedur
realizacji płatności firmy Caterpillar, odnoszących się do fakturowania z wykorzystaniem usług partnera firmy
Caterpillar w zakresie fakturowania elektronicznego: sieci Tungsten Network. Podręcznik zawiera informacje
na temat procesu fakturowania elektronicznego oraz określa wymagania wstępne odnoszące się do płatności
dla dostawcy, takie jak dane podstawowe dostawcy, noty kredytowe, noty obciążeniowe oraz odrzucone
dokumenty.
Proces fakturowania elektronicznego w sieci Tungsten Network został ustanowiony dla następujących
zakładów produkcyjnych firmy Caterpillar:
Osobowość prawna

Format zamówienia

Caterpillar (NI) Ltd.

Liczbowy. Z przedrostkiem 55 lub 45

Perkins Engines Co. Ltd. (Peterborough)

Liczby z dwuliterowym przedrostkiem: DX, PB, PT

Perkins Engines Co. Ltd. (Stafford)

Liczby z dwuliterowym przedrostkiem: PO

Perkins Shibaura Engines Ltd.

Liczby z dwuliterowym przedrostkiem: PO

Caterpillar Poland Sp z.o.o.

Liczbowy. Z przedrostkiem 55, 51, 45, 41 lub 37

Caterpillar Grenoble
» Caterpillar SARL, reprezentowana przez
Caterpillar France SAS
» Caterpillar France SAS

Litery, po których następują cyfry. Pierwszym
znakiem jest zawsze litera F.

Caterpillar Gosselies
» Caterpillar SARL, reprezentowana przez
Caterpillar Group Services SA
» Caterpillar Belgium SA

Litery, po których następują cyfry. Pierwszym
znakiem jest zawsze litera B.

Caterpillar Grimbergen
» Caterpillar SARL, reprezentowana przez
Caterpillar Group Services SA

Litery, po których następują cyfry. Pierwszym
znakiem jest zawsze litera G.

W przypadku prowadzenia współpracy z innymi zakładami produkcyjnymi firmy Caterpillar, należy
kontynuować fakturowanie z zastosowaniem bieżącej procedury. Przyszła faza niniejszego wdrożenia może
obejmować inne zakłady, o czym zostaną powiadomione we właściwy sposób podmioty, na które będzie
miało to wpływ.

Caterpillar: informacje poufne — poziom zielony

2
FAKTUROWANIE ZA POŚREDNICTWEM SIECI TUNGSTEN NETWORK
Dane faktury dostarczone za pośrednictwem sieci Tungsten Network zostaną przed przesłaniem do firmy
Caterpillar poddane szeregowi weryfikacji. Weryfikacje te obejmują np. kontrolę zgodności z przepisami
dotyczącymi podatku VAT oraz prawnymi, sprawdzenie, czy faktura zawiera numer zamówienia oraz
potwierdzenie, że zamówienie nie wykracza poza normalny zakres numerów zamówień firmy Caterpillar.
Weryfikacje te są dokonywane w przypadku wszystkich faktur przesłanych do sieci Tungsten, zarówno przez
portal internetowy, jak i zintegrowane rozwiązanie.
Weryfikacje w sieci Tungsten
W przypadku niepomyślnego wyniku tych weryfikacji sieć Tungsten Network nie utworzy faktury, a w usłudze
statusów faktur sieci Tungsten Network zostanie jej przypisany status niepowodzenia. Firma Caterpillar
nie otrzyma żadnych danych faktury i nie zostanie powiadomiona o próbie wystawienia rachunku, zatem
monitorowanie i terminowe podejmowanie działań w sytuacjach odrzucenia ma kluczowe znaczenie.
Wyłącznie w przypadku pozytywnego wyniku tych weryfikacji sieć Tungsten Network utworzy fakturę i wyśle
dane w formie elektronicznej do firmy Caterpillar. Sieć Tungsten wyśle te informacje do firmy Caterpillar
za pomocą elektronicznej wymiany danych (EDI).
Weryfikacje firmy Caterpillar
Firma Caterpillar przeprowadzi następnie dodatkowe weryfikacje faktury. W przypadku niepowodzenia
którejś z tych weryfikacji systemy działu Płatności Caterpillar wygenerują komunikat o odrzuceniu. Wystawca
faktury będzie musiał przed jej ponownym wysłaniem przez sieć Tungsten Network skorygować błąd.
Dodatkowe informacje na temat weryfikacji faktur przeprowadzanych przez firmę Caterpillar zawiera rozdział 4.
W przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji faktura jest przesyłana do systemów działu Płatności
Caterpillar i zostaje poddana procesowi końcowego dopasowania:
• Czy cena na fakturze odpowiada cenie zamówienia?
• Czy zafakturowana ilość odpowiada otrzymanej ilości?
Jeśli nie ma zgodności, faktura zostaje wstrzymana i nie może zostać zapłacona do chwili rozwiązania
niezgodności. Jeśli w tym celu wymagane jest uzyskanie dodatkowych informacji od firmy wystawiającej
fakturę, może się z nią skontaktować kupujacy bądź osoba kontolująca zasoby materiałów.
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ZARZĄDZANIE DANYMI PODSTAWOWYMI
W celu umożliwienia otrzymywania i opłacania przez firmę Caterpillar faktur w procesie fakturowania
elektronicznego, konieczna jest aktualność i dokładność podstawowych danych podstawowych wystawcy w
systemach Caterpillar. Dlatego należy pamiętać o terminowym informowaniu firmy Caterpillar w przypadku
zmian danych podstawowych. Obejmują one:
Nazwę dostawcy

Nazwę beneficjenta (dla każdego konta bankowego)

Kod dostawcy

Numer konta bankowego

Adres dostawcy

Numer VAT

Numer telefonu dostawcy

Adres e-mail dostawcy do celów komunikacji dotyczącej
płatności

Nazwę i adres banku
W trakcie procesu zakładania konta, przedstawiciel sieci Tungsten skontaktuje się z dostawcą w celu
uzyskania informacji o dostawcy. Firma Caterpillar może również wymagać ponownego potwierdzenia tych
informacji w celu zapewnienia całkowitej zgodności. Należy pamiętać, że przedstawiciel sieci Tungsten nie
będzie wymagał informacji o koncie bankowym, a dane te będą utrzymywane wyłącznie w systemach działu
Platności Caterpillar.
W przypadku zmiany wspomnianych powyżej danych konieczne jest jak najszybsze powiadomienie centrum
Finansowego. Informacje należy wysłać na druku firmowym w formacie PDF na jeden z następujących
adresów:
UWAGA: W celu uniknięcia odrzucenia faktur należy również upewnić sie, i że informacje w profilu
Tungsten zostały równocześnie zaktualizowane.

Adresy e-mail
FSSCAP.NI@cat.com
FSSCAP.poland.com
FSSCAP.perkins.com
FSSCAP.grenoble.com
FSSCAP.grimbergen.com
FSSCAP.gosselies.com
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FAKTURY
W niniejszej sekcji wyszczególniono krytyczne informacje wymagane w odniesieniu do faktur i not
kredytowych podczas korzystania z fakturowania elektronicznego. Dostawcy korzystający z rozwiązania
Tungsten Webform powinni zapoznać się z Załącznikiem w celu uzyskania szczegółowych instrukcji
dotyczących manualnego procesu przesyłania.
Faktury
Najlepszą praktyką podczas fakturowania elektronicznego dla firmy Caterpillar jest dostarczanie rozliczeń
jednopozycyjnych. Oznacza to, że każda faktura powinna stanowić rozliczenie jednej dostawy dla jednego
zamówienia.
Dane faktury dostarczone do sieci Tungsten Network muszą zawierać następujące informacje:
• Unikalny numer faktury dostawcy
• Data faktury i data wysyłki
• Adres dostawy
• Adres wysyłki
• Prawidłowy numer zamówienia
•	Numer listu przewozowego/listy pakunkowej, dołączonych do towarów wysłanych do firmy Caterpillar.
Uwaga: ten numer powinien być identyczny z numerem zamieszczonym na liście przewozowym,
z uwzględnieniem znaków specjalnych.
• Waluta
• Kwota netto i brutto
•	Kwota podatku VAT (jeśli ma zastosowanie) — w przypadku obciążenia w walucie innej niż krajowa należy
podać kwotę podatku VAT w walucie krajowej i/lub zastosowany kurs wymiany.
• Przelicznik dla podatku VAT
• Dla każdej zafakturowanej pozycji
o Numer katalogowy Caterpillar
o Cena jednostkowa i jednostka miary
Uwaga: w przypadku braku w dostarczonych danych faktury jednej
z powyższych informacji, faktura zostanie odrzucona i przed dokonaniem
płatności konieczne będzie ponowne przesłanie jej przez sieć Tungsten
Network. Dalsze informacje na temat odrzuceń faktur zamieszczono
na kolejnych stronach.

Caterpillar: informacje poufne — poziom zielony

FAKTURA
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Struktura faktury musi zawsze odpowiadać strukturze zamówienia. Składając zamówienie, dział zamówień
Caterpillar uzgadnia cenę jednostkową i dodatkowe opłaty, ponoszone przez firmę Caterpillar. Następnie
wystawiane jest zamówienie z dodatkowymi opłatami uwzględnionymi w cenie jednostkowej. Faktura musi
być wystawiona w ten sam sposób. Nie należy rozliczać dodatkowych kosztów w oddzielnych liniach faktury.
Portal Tungsten Network udostępnia opcję konwersji faktur. Stosowanie tej procedury jest zdecydowanie
zalecane w celu zapewnienia odpowiedniego formatu faktury i zwiększenia efektywności końcowego
procesu dopasowania.
W przypadku wysyłania faktury lub noty kredytowej przez sieć Tungsten Network nie jest konieczne
wysyłanie kopii dokumentu pocztą lub w wiadomości e-mail. Wszystkie faktury w postaci papierowej lub
zawarte w wiadomościach e-mail będą odrzucane po uruchomieniu systemy fakturowania elektronicznego.
UWAGA: Wyjątkiem jest wysyłanie noty kredytowej odnoszącej się do zmiany cen. Not kredytowych
odnoszących się do zmiany cen nie można wysyłać przez sieć Tungsten. Aby uzyskać więcej informacji
na temat wysyłania not kredytowych odnoszących się do zmiany cen, należy się skontaktować z centrum
Finansowym.

Dostawcy stali dla firmy Caterpillar Polska
W przypadku udziału w procesie produkcji siatki stalowej dla firmy Caterpillar Polska należy pamiętać
o konieczności dostarczenia do sieci Tungsten Network odnośnika do listu przewozowego. Należy go
umieścić w sekcji listu przewozowego portalu.
Dotyczy to wszystkich zamówień rozpoczynających się od 37.
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NOTY OBCIĄŻENIOWE I NOTY KREDYTOWE
Noty obciążeniowe firmy Caterpillar
Niektóre zakłady produkcyjne firmy Caterpillar będą generowały noty obciążeniowe w celu odliczenia
części płatności w przypadku:
nieotrzymanych części,
zastosowania zawyżonej ceny towarów/usług,
niewykonania/anulowania usługi,
błędów fakturowania (np. duplikatów),
odrzucenia materiałów,
uzgodnionych zmian cen lub opustów.
Bieżąca procedura dotycząca not obciążeniowych nie ulegnie zmianie po wdrożeniu fakturowania
elektronicznego przez sieć Tungsten Network. Noty obciążeniowe będą nadal wysyłane tradycyjną pocztą
lub elektroniczną.
Noty kredytowe dostawcy
W przypadku zgody na skredytowanie firmy Caterpillar w celu rozliczenia większej liczby części, niż została
dostarczona, notę kredytową należy wysłać przez sieć Tungsten Network. Również tu najlepszą praktyką jest
stosowanie rozliczenia jednopozycyjnego.
W przypadku konieczności skredytowania firmy Caterpillar z powodu rozliczenia ceny wyższej niż uzgodniona
w oryginalnym zamówieniu należy jednak przesłać tego typu notę kredytową ręcznie (tradycyjną pocztą
lub elektroniczną). Aby uzyskać więcej informacji na temat wysyłania not kredytowych dotyczących zmian
cen, należy się skontaktować z centrum Finansowym.

OBCIĄŻENIE
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POWIADOMIENIA O ODRZUCENIU
Jeśli konieczne jest odrzucenie faktury lub noty kredytowej przez firmę Caterpillar, informacja o tym zostanie
wyświetlona w sieci Tungsten Network, ze wskazaniem, że fakturowanie nie powiodło się i określeniem
przyczyny lub przyczyn.
Oczekuje się, że dostawcy będą monitorowali portal w celu uzyskania aktualnych informacji o statusie faktury.
Wszystkie odrzucone faktury muszą zostać skorygowane i ponownie wystawione przez dostawców. W celu
uzyskania dalszych informacji na temat korzystania z portalu Tungsten Network należy się skontaktować
bezpośrednio z zespołem Tungsten Network.

KREDYT
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PORTALE DOSTAWCÓW CATERPILLAR
Portale dostawców Caterpillar są dostępne online, umożliwiając dostawcom sprawdzanie statusu faktury,
należnych płatności oraz szczegółów dotyczących bieżącego przelewu w jednym sieciowym narzędziu.
Głównym celem portali jest umożliwienie dostawcom uzgadniania otwartych pozycji i samodzielnego
poszukiwania w razie potrzeby odpowiedzi dotyczących płatności.
Dla kazdego, indywidualnego podmiotu firmy Caterpillar, dostepne sa rowniez uaktualnione instrucje
okreslajace sposoby wykonywania rozliczen oraz wytyczne dotyczace terminow platnosci. Aby dowiedziec
sie wiecej o wytycznych dotyczacych terminow platnosci dla kazdego indywidualonego podmiotu firmy
Caterpillar, nalezy zapoznac sie z Instrukcjami Fakturowania dla Dostawcow z UE.
Dostępne są sesje szkoleniowe na żądanie w językach angielskim i francuskim, pomagające w jak
najpełniejszym wykorzystaniu możliwości portali. Materiały szkoleniowe są dostępne również do pobrania na
stronach.
Obecnie dla dostawców współpracujących z naszymi europejskimi zakładami produkcyjnymi w Grenoble,
Gosselies i Grimbergen dostępny jest portal online oddziału Caterpillar Global Purchasing Europe.
https://gpe.cat.com/N0BE0006/supplier/Controller.
Zawartość strony łączności z dostawcami obejmuje szczegółowe informacje dotyczące wystawiania faktur dla
firmy Caterpillar Poland oraz część modułu zapytań dotyczących faktur.
https://supplier.cat.com
Aby uzyskać więcej informacji lub zwrócić się o przeprowadzenie sesji szkoleniowej, należy skontaktować się
z centrum Financial Shared Services Centre.
Zwracanie się z prośbą o szczegóły dotyczące logowania
W celu uzyskania dostępu do stron internetowych należy dysponować danymi logowania CWS.
1. Należy przejść do następującej strony: https://supplier.cat.com
2. Kliknąć opcję „Utwórz żądanie nowego konta CWS”
3. Należy wypełnić formularz online, zawierający pytania o nazwę nabywcy i
kod dostawcy. Te informacje są dostępne na każdym aktualnym zamówieniu otrzymanym
od firmy Caterpillar. Identyfikator CWS zostanie wydany w ciągu 5 dni roboczych od
zatwierdzenia przez podmiot będący nabywcą. (Spedytorzy, którzy nie znają nazwy nabywcy,
proszeni są o kontakt z centrum Financial Shared Services Centre).
4. Po wypełnieniu formularza należy kliknąć przycisk „Wyślij formularz”.
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KONTAKT Z PRZEDSTAWICIELEM SIECI TUNGSTEN NETWORK
W przypadku pytań dotyczących konfiguracji technicznej w sieci Tungsten Network należy się kontaktować
bezpośrednio z jej obsługą, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej. Pierwszym punktem
kontaktu w odniesieniu do bieżących i aktualnych informacji na temat statusu faktury jest portal Tungsten
Network.

Kontakt (w zależności od metody fakturowania elektronicznego)
Stan konta Tungsten
Zintegrowany dostawca

Obsługa klienta:

In Sales (W sprzedaży)

In Implementation
(W trakcie wdrażania)

Ready to Transact
(RTT) (Gotowe do
przeprowadzenia
transakcji)

Live (Aktywne)

+44 (0)870 165 7420

Zespół ds. wdrażania —
ukclientservices@tungsten-network.
com

Zespół ds. wdrażania —
ukclientservices@tungsten-network.
com

Prośby o wsparcie techniczne należy
zgłaszać na stronie
www.tungsten-network.com/support
lub
dzwoniąc do działu wsparcia pod numer
+44 (0)870 626 2023
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Formularz sieciowy
Prośby o wsparcie techniczne należy zgłaszać
na stronie
www.tungsten-network.com/support
lub
dzwoniąc do działu wsparcia techniczne
pod numer
+44 (0)870 165 7430

Prośby o wsparcie techniczne należy zgłaszać
na stronie
www.tungsten-network.com/support

Prośby o wsparcie techniczne należy zgłaszać
na stronie
www.tungsten-network.com/support
lub
dzwoniąc do działu wsparcia techniczne pod
numer
+44 (0)870 165 7430
Prośby o wsparcie techniczne należy zgłaszać
na stronie
www.tungsten-network.com/support
lub
dzwoniąc do działu wsparcia techniczne pod
numer
+44 (0)870 626 2023
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KONTAKT Z FIRMĄ CATERPILLAR
Aby uzyskać odpowiedzi na pytania niedotyczące portalu Tungsten Network, należy się skontaktować z firmą
Caterpillar, korzystając z informacji kontaktowych podanych poniżej. Wszystkie inne pytania należy kierować
bezpośrednio do nabywcy.
Stan konta Tungsten

Pytanie

Metoda kontaktu

In Sales (W sprzedaży)

Pytania dotyczące całego
procesu

Adres e-mail e-invoicing@cat.com

Ready to Transact

W celu powiadomienia
firmy Caterpillar o zamiarze
wysłania pierwszych faktur
lub faktury

Należy odpowiedzieć na powiadomienie RTT od
e-invoicing@cat.com

Live (Aktywne)

W celu potwierdzenia
dostarczenia faktury
do firmy Caterpillar i jej
akceptacji

Należy wyświetlić swoje konto w portalu Tungsten Network
i spawdzić status faktury”

Live (Aktywne)

W celu uzyskania informacji
o terminie uregulowania
faktury przez firmę Caterpillar

Należy skorzystać z portalu dostawców Caterpillar, wspomnianego
w rozdziale 5. W przypadku braku możliwości skorzystania z tych
portali w razie upływu terminu płatności faktury można się z nami
skontaktować, korzystając z informacji kontaktowych podanych
poniżej.
Caterpillar (NI) Ltd: FSSCAP.NI@cat.com
Perkins Engines Co Ltd (Peterborough i Stafford):
FSSCAP.perkins@cat.com
Caterpillar Poland Sp z.o.o:
FSSCAP.poland@cat.com
Caterpillar Grenoble:
FSSCAP.grenoble@cat.com
Caterpillar Grimbergen
FSSCAP.grimbergen@cat.com
Caterpillar Gosselies:
FSSCAP.gosselies@cat.com

Live (Aktywne)

Aby uzyskać informacje
na temat sposobu
wysyłania not kredytowych
odnoszących się do
zmiany cen

Caterpillar (NI) Ltd: FSSCAP.NI@cat.com
Perkins Engines Co Ltd (Peterborough i Stafford):
FSSCAP.perkins@cat.com
Caterpillar Poland Sp z.o.o:
FSSCAP.poland@cat.com
Caterpillar Grenoble:
FSSCAP.grenoble@cat.com
Caterpillar Grimbergen
FSSCAP.grimbergen@cat.com
Caterpillar Gosselies:
FSSCAP.gosselies@cat.com

(RTT) (Gotowe do
przeprowadzenia transakcji)
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Załącznik
Dostawcy korzystający z rozwiązania Tungsten Webform
Poniższe ilustracje przedstawiają dane wymagane podczas wystawiania faktury dla firmy Caterpillar i miejsca
w portalu Tungsten Webform, w których należy wprowadzać te dane.
Na poniższych ilustracjach elementy informacji oznaczone czerwonymi polami są obowiązkowe. W przypadku
wprowadzenia niedokładnych danych lub pominięcia pól faktura zostanie odrzucona i konieczne będzie
podjęcie działań korygujących.
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Załącznik
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Załącznik
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Załącznik

Caterpillar: informacje poufne — poziom zielony

Załącznik

W portalu Webform może zostać wyświetlony również komunikat o podanie właściwego kursu wymiany.

UWAGA: w przypadku częstego wystawiania faktur dla firmy Caterpillar dla tego samego zamówienia
można wybrać opcję zapisania układów faktur jako szablonów. Należy uważać, aby cena samego
jednostkowa na każdej fakturze odpowiadała zaktualizowanej cenie jednostkowej zamówienia.
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