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Wprowadzenie

Grupa Kingfisher, do której należy firma Castorama Polska, posiada klarowny,
długoterminowy plan wdrażania swojej strategii

Poza codzienną działalnością biznesową, do trzech, najistotniejszych filarów
strategicznych, w których prowadzone są intensywne prace, należy:

• budowa ujednoliconej, unikatowej oraz godnej pozycji lidera oferty handlowej
w zakresie home improvement

• zwiększenie skali wykorzystania technik cyfrowych w biznesie

• optymalizacja dotychczasowej działalności operacyjnej
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Nowa Platforma Cyfrowa
Program Easier

W celu zwiększenia skali wykorzystania technik cyfrowych w biznesie,
wkrótce w ramach całej Grupy Kingfisher zostanie wprowadzona
ujednolicona platforma cyfrowa, działająca w oparciu o system SAP
Wdrożenie nowego systemu jest rozłożone na fazy, by zapewnić jego
płynną implementację

Nowa platforma wymaga wdrożenia istotnych zmian w komunikacji
handlowej oraz nowych praktyk, stosowanych w procesie od
momentu złożenia zamówienia do uregulowania płatności

Niniejsza prezentacja przedstawia nowe metody współpracy oraz
kluczowe wyzwania, którym muszą sprostać Dostawcy przed
wdrożeniem nowej platformy cyfrowej
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Dostawy bezpośrednio do sklepów
Zarys procesu

Zamówienia są generowane oraz wysyłane w imieniu
każdego ze sklepów bezpośrednio z systemu
centralnego w głównej siedzibie firmy Castorama
Polska.

Zamówienia są wysyłane Dostawcom wyłącznie drogą
EDI i zawierają numer GLN konkretnego sklepu.

ASN (DESADV) musi być odesłany przez Dostawcę
zanim zamówiony towar zostanie dostarczony do
sklepu. Linie artykułów w ASN, który Dostawca odsyła
drogą EDI na numer GLN konkretnego sklepu, muszą
się odwoływać do linii artykułów z zamówienia.

Faktura, którą Dostawca wysyła drogą EDI na numer
GLN konkretnego sklepu, również musi zawierać
numery linii artykułów, tożsamych z liniami ASN oraz
zamówienia.

Dostawa może być zrealizowana przez Dostawcę
dopiero po wcześniejszym wygenerowaniu ASN drogą
EDI. Razem z zamawianym towarem należy dostarczyć
dokument Specyfikacji wysyłkowej.

1. Zamówienie - EDI

2. ASN - EDI

6. Faktura - EDI

Dostawca

Sklep

Siedziba 

Firmy

7. Płatność
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Dostawy bezpośrednio do sklepów

Wyrażone w jednostce miary 

sztuka, chyba że jednostka 

zamówienia/fakturacji jest inna 

niż jednostka sprzedaży, i że 

jednostka ta posiada odrębny kod 

kreskowy

Castorama wysyła

zamówienie

do Dostawcy

Pierwszy komunikat

Dostawca wysyła 
fakturę

do firmy Castorama

Trzeci komunikat

• Nie należy wysyłać faktur dla 
ilości towaru, ani artykułów, 
które nie były podane w ASN

• Musi zawierać poprawny 
numer referencyjny ASN 
w odpowiednim segmencie 
dotyczącym danych dostawy

Dostawca wysyła
Potwierdzenie 

Dostawy 
(ASN, DESADV) 

do firmy Castorama

Drugi komunikat

• ASN musi zawierać ilości 
towarów, które będą 
dostarczone do sklepu

• Nie może zawierać ilości 
większej, niż ilość w 
zamówieniu

• Nie można wysyłać ASN dla 
produktów, które nie znajdują 
się w zamówieniu

• Należy wysłać ASN
z przyszłą datą dostawy

Przepływ komunikatów EDI
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Dostawy bezpośrednio do sklepów
Typy zamówień

Store Replen Order: regularne zamówienia w celu uzupełnienia
zapasów

Store Allocation Order: specyficzne zamówienia na pierwszą
dostawę nowego asortymentu lub na dostawę przed
rozpoczęciem sezonu

Store Promo Order: specyficzne zamówienia na towary
promocyjne

Store Manual Order: specjalne zamówienia na artykuły
spersonalizowane lub szczegółowe zamowienia na towary ze
stałego asortymentu na życzenie klienta

Store Return Order: zwrot towarów do Dostawcy
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Dostawy bezpośrednio do sklepów
Kluczowe zasady dotyczące komunikatów: ASN (Advanced Shipping 
Notification, DESADV) 

Komunikaty ASN są wysyłane jedynie dla artykułów ujętych
w zamówieniu

Nie można wysyłać artykułów w ilości większej, niż określona
w zamówieniu

Nie można wysyłać ilości artykułów wyrażonej w liczbach
dziesiętnych

Nie można wysyłać ASN dla dostawy z datą wsteczną

Nie można wysłać produktów, których nie ma na zamówieniu

ASN musi zawierać poprawny numer referencyjny zamówienia
w odpowiedniej rubryce specyfikacji wysyłkowej

Dostawcy muszą mieć możliwość korekty i ponownego
wysłania ASN wówczas, gdy nie powiodło się to wcześniej
z powodu odrzucenia ASN na etapie walidacji EDI lub przez
SAP
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Dostawy bezpośrednio do sklepów
Kluczowe zasady dotyczące komunikatów: Faktura

Faktury należy wysyłać jedynie dla artykułów zadeklarowanych
w ASN

Nie można wysyłać faktur dla towarów w ilości większej, niż
ilość zadeklarowana wcześniej w ASN

Nie można wysyłać faktur dla towarów w ilości wyrażonej
w liczbach dziesiętnych

Faktura musi odwoływać się do odpowiedniego numeru
referencyjnego zamówienia oraz ASN podanego we właściwej
rubryce Specyfikacji Wysyłkowej

Dostawcy muszą mieć możliwość wysłania Faktury
Korygującej (INVOIC)
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Zamówienia
Zakres najważniejszych informacji

Zamówienie zawiera:
• numer zamówienia

• datę zamówienia

• datę dostawy

• typ zamówienia

• dane Dostawcy

• dane Nabywcy

• status dostawy

Informacje na poziomie linii:
• numer linii: 5 cyfr zaczynających się od 0

• kod EAN

• numer kodu artykułu dostawcy: maksimum 8 znaków

• nazwa produktu

• zamówiona ilość

• packsize: współczynnik pomiędzy jednostką sprzedaży 

a jednostką zamawiania/fakturacji

• jednostka miary: tylko EA lub PK1 (szczegóły w części masterdata)

• cena jednostkowa

• cena całkowita

Zamówienie nie zawiera:
• kodu artykułu nabywcy (tzw. kod casto)

• rzeczywistej jednostki zamówienia
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ASN (Advanced Shipping Notification, DESADV) 
Zakres najważniejszych informacji

ASN zawiera:

• numer referencyjny ASN: 16 cyfr: numer dostawcy, data 

dokumentu (rrmmdd), numer ASN z dnia – dziennie zaczyna 

się od 0001 (przykład: 5104291811080001)

• numer zamówienia

• data dostawy

• dane Dostawcy

• dane Nabywcy

• szczegóły dostawy

Informacje na poziomie linii:

• oryginalny numer zamówienia: 5 cyfr zaczynających się od 0

• numer zamówienia: 10 cyfr zaczynających się od 0 

0010728582

• kod EAN

• dostarczona ilość w jednostce zamówienia/fakturacji

• miara jednostki z zamówienia: EA lub PK1
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Specyfikacja wysyłkowa (list przewozowy) 
Zakres najważniejszych informacji

• Wraz z dostawą należy dostarczyć specyfikację wysyłkową

• Należy dostarczyć dwie papierowe kopie specyfikacji

• Potwierdzona przez Nabywcę specyfikacja będzie

dowodem dostawy w przypadku jakiegokolwiek zapytania

List przewozowy musi zawierać: 

• typ i ilość dostarczonych opakowań zbiorczych  (np. palet, 

kartonów, rolek);

• numer referencyjny ASN;

• numer sklepu oraz adres (1 specyfikacja na sklep);

• numer referencji ASN podany jako kod EAN-128.
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Faktura
Zakres najważniejszych informacji

Faktura musi zawierać:

• informacje wymagane przez polskie przepisy prawa

• numer zamówienia

• numer referencji ASN

Informacja na poziomie linii:

• informacje wymagane przez polskie przepisy prawa 

• oryginalny numer zamówienia: 5 cyfr zaczynających się 

od 0;

• kod EAN

• jednostkę miary taką samą jak w zamówieniu
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Masterdata
Kluczowe zmiany

Projekt wprowadza istotne zmiany w zakresie 
masterdata. Główne zmiany dotyczą:
• Wspólna masterdata dla wszystkich spółek 

operacyjnych (produkty 
i dostawcy)

• Nowe kody towarów: 9 cyfr

• Nowe numery dostawców: 6 cyfr

• Nowe numer sklepów Castorama: 4 cyfry

• Nowe podejście do referencji dostawcy: ograniczona 
liczba znaków

• Nowe podejście dotyczące EAN – jedyne pełne 
i niepowtarzalne źródło informacji

• Nowe podejście do jednostek miary (wyłącznie 
SZTUKA opisywane jako EA i OPAKOWANIE PK)
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Jednostki miary
Jedynie SZTUKA i OPAKOWANIE

Nowy system informatyczny Grupy Kingfisher zawiera istotne
ograniczenia w przypadku zarządzania jednostkami miary towarów:

• każda jednostka sprzedaży jest zdefiniowana jako EA, niezależnie od
rzeczywistej jednostki

• jeżeli jednostka zakupu jest taka sama, jak jednostka sprzedaży,
zdefiniowana przez Grupę Kingfisher, wówczas również jest to EA,
niezależnie od rzeczywistej jednostki

• jeżeli jednostka zakupu jest inna, niż jednostka sprzedaży
zdefiniowana przez Grupę Kingfisher, wówczas jest to PK,
niezależnie od rzeczywistej jednostki

• współczynnik pomiędzy PK, a EA nazywany jest rozmiarem packsize;
• jednostka zakupu nie może być mniejsza, niż jednostka sprzedaży;
• przeliczniki między jednostkami (SZTUKĄ, a OPAKOWANIEM) muszą

być określone jedynie w liczbach naturalnych

Od powyższych zasad nie ma żadnych wyjątków
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Kody EAN
Kluczowe zmiany

Każdy artykuł zdefiniowany w bazie danych Grupy Kingfisher 
może posiadać więcej niż jeden kod EAN

Jeżeli artykuł posiada więcej niż jedną jednostkę handlową, 
wówczas każda musi mieć odrębny kod kreskowy EAN

Jeden kod EAN nie może być przypisany do dwóch różnych 
artykułów

Kod EAN jest jedynym niepowtarzalnym identyfikatorem 
produktu

EAN jest głównym kodem do identyfikacji produktów na 
zamówieniu, ASN oraz fakturze
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Kody EAN
Przypadek SZTUKA - SZTUKA

Kabel elektryczny, rolka 50 metrów

Rzeczywista jednostka sprzedaży: metr – decyzja Grupy Kingfisher

Rzeczywista jednostka zakupu : metr – decyzja Dostawcy

Jednostka sprzedaży w SAP: EA z kodem EAN dla procesów pomiędzy 
Dostawcą a Kingfisher

Jednostka zakupu w SAP: EA z kodem EAN dla procesów pomiędzy 
Dostawcą a Kingfisher

Główne zmiany:

Numer linii zamówienia: pieciocyfrowy ciąg z zerami na początku.

Brak numeru towaru Kingfisher (numer towaru w SAP).

Referencja Dostawcy: maksymalnie 8 znaków.

Informacja na poziomie linii zamówienia:

numer kolejny EAN referencje dostawcy nazwa

ilość 

zamówiona Pack size

jednostka 

miary

cena 

jednostkowa

cena 

całkowita

00001 5904617578752 12345678 KABEL INS YDYP 3X1,5-50 50.000 1 EA 10 500

uwagi

5-cio cyfrowy 

tekst z zerami 

na początku tylko 8 znaków

brak 

informacji o 

rzeczywistej 

jednostce 

miary
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Kody EAN
Przypadek SZTUKA – OPAKOWANIE dla jednostki metrycznej

Kabel koncentryczny, rolka 400 metrów

Rzeczywista jednostka sprzedaży: metr – decyzja Grupy Kingfisher

Rzeczywista jednostka zakupu: rolka = 400 metrów – decyzja Dostawcy

Jednostka sprzedaży w SAP: METR = EA z kodem EAN dla procesów 
wewnętrznych Kingfisher

Jednostka zakupu w SAP: PK1 = 400 EA z kodem EAN dla procesów 
pomiędzy Dostawcą a Kingfisher

Główne zmiany:

Numer linii zamówienia: pięciocyfrowy ciąg z zerami na początku.

Brak numeru towaru Kingfisher (numer towaru w SAP).

Referencja Dostawcy: maksymalnie 8 znaków

Informacja na poziomie linii zamówienia:

numer kolejny EAN referencje dostawcy nazwa

ilość 

zamówiona Pack size

jednostka 

miary

cena 

jednostkowa

cena 

całkowita

00001 5900424001711 12345678 KABEL KONC.YWDXPEK 75-1,15/5 400M 1.000 400 PK1 100 100

uwagi

5-cio cyfrowy 

tekst z zerami 

na początku tylko 8 znaków

brak 

informacji o 

rzeczywistej 

jednostce 

miary
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Kody EAN
Przypadek SZTUKA – OPAKOWANIE

Płytki ceramiczne

Rzeczywista jednostka sprzedaży: sztuka – decyzja Grupy Kingfisher

Rzeczywista jednostka zakupu: karton = 13 sztuk – decyzja Dostawcy

Jednostka sprzedaży w SAP: EA z kodem EAN dla wewnętrznych 
procesów Kingfisher

Jednostka zakupu w SAP: PK1 = 13 EA z kodem EAN dla procesów 
pomiędzy Dostawcą a Kingfisher

Główne zmiany:

Numer linii zamówienia: pięciocyfrowy ciąg z zerami na początku.

Brak numeru towaru Kingfisher (numer towaru w SAP).

Referencja Dostawcy: maksymalnie 8 znaków.

Informacja na poziomie linii zamówienia:

numer kolejny EAN referencje dostawcy nazwa

ilość 

zamówiona Pack size

jednostka 

miary

cena 

jednostkowa

cena 

całkowita

00001 5900139097481 12345678 DEKOR 25X40 MELBY BIANCO STRUKT. 1.000 1 PK1 100 100

uwagi

5-cio cyfrowy 

tekst z zerami 

na początku tylko 8 znaków

brak 

informacji o 

rzeczywistej 

jednostce 

miary
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Portal EDT
Alternatywa dla wdrożenia EDI

Uproszczona alternatywa dla rozwiązania EDI

Odpowiedni dla Dostawców z mniejszą ilością zamówień 

oraz niższą liczbą SKU

Kluczowe funkcje:

• zamówienia otrzymane drogą internetową w PDF 

poprzez dedykowany portal

• pozwala na wygenerowanie i transmisję ASN

• pozwala na wygenerowanie i transmisję faktur i faktur 

korygujących

• drukowanie specyfikacji wysyłkowej

Nie wymaga technicznej implementacji

Brak kosztów dla Dostawcy

Wsparcie szkoleniowe oraz przewodnik użytkownika
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Współpraca z Dostawcami podczas wdrażania zmian
Przygotowania, testy, implementacja 

EDI
Grupa Kingfisher dostarczy Dostawcom oraz Operatorom 
EDI informacji na temat nowych wymagań EDI.

Operatorzy EDI dokonają modyfikacji dotychczasowego 
systemu w celu dopasowania do nowych wymagań.

Stworzenie połączenia pomiędzy EDT a Operatorami EDI.

Przeprowadzenie testów pomiędzy operatorami EDI, 
a EDT oraz Grupą Kingfisher.

Przeprowadzenie testów EDI w oparciu o nową bazę 
danych (Mastardata) i nowe wymagania EDI dla 
zamówień, ASN, faktur, faktur korygujących pomiędzy 
Grupą Kingfisher a Dostawcami.

Wprowadzenie przez Dostawców modyfikacji systemów 
ERP bazując na dokumentach MIG (Message 
Implementation Guide) oraz wynikach testów w celu 
dopasowania do nowych wymagań.

Wprowadzenie przez Dostawców modyfikacji EDI bazując 
na dokumentach MIG (Message Implementation Guide) 
oraz wynikach testów w celu dopasowania do nowych 
wymagań.

Przygotowanie przez Grupe Kingfisher wskaźników SLA, 
stworzenie zespołu wsparcia (Helpdesk) w celu 
zapewnienia ciągłości obsługi Dostawców, korzystających 
z Portalu EDT.

MASTERDATA
Przekazanie przez Grupę Kingfisher 
Dostawcom informacji na temat nowych 
wymogów bazy danych Masterdata.

Przekazanie przez Grupę Kingfisher 
Dostawcom nowego zbioru danych 
podstawowych (towary, kody EAN, numer 
Dostawcy, numery sklepów, itd.).

Modyfikacja danych podstawowych przez 
Dostawców.

NOWE METODY 
WSPÓŁPRACY
Przekazanie przez Grupę Kingfisher 
Dostawcom informacji o nowych 
metodach współpracy (tworzenie 
zamówień i ich zatwierdzanie, proces 
przyjęcia dostaw, komunikacja drogą 
EDI, schemat wznoszenia roszczeń, 
itd.).

Wdrożenie nowych metod współpracy 
przez Grupę Kingfisher.

Wdrożenie nowych metod współpracy 
przez Dostawców.
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