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Kogusepõhiste lepingute informatsiooni eemaldamine
juhendist, kasutusse jäävad ainult väärtusepõhised
raamlepingud

Sissejuhatus
Käesolev koolitusmaterjal aitab paremini mõista ja omandada oskusi SAP ostumoodulis. Juhendi
eesmärgiks on anda kasutajatele selge ülevaate ostumooduli raamlepingutest ja nende
kasutusvõimalustest.
Juhendis vaadeldakse erinevate raamlepingute loomise võimalusi ning antakse juhiseid nende baasil
ostutellimuste ja edasiste arvelduste loomiseks. Juhendi viimases osas näidatakse erinevaid
aruandluse võimalusi.

Raamlepingu
sisestamine

Ostutellimuse
loomine

Raamlepingu
sidumine
ostutellimusega

Kuluarvete
sisestamine

Raamlepingu
täituvuse
jälgimine

Joonis 1. Raamlepingu protsess SAP ostumoodulis. Kollasega lisanduvad uued tegevused tavapärasele
ostutellimuste menetlusprotsessile.

1

Eeltingimused raamlepingute sisestamiseks

Raamlepingute sisestamiseks on vaja tagada, et:
a) vastavasse valitsemisalasse oleks laiendatud hankijad, kelle raamlepinguid sisestatakse
b) oleksid loodud ja laiendatud vajalikud tooted konkreetsetele valitsemisala asutustele, kellele
raamlepingutega soetusi või kulusid planeeritakse teha. Toodeteks võivad olla nii teenused,
majanduskaubad kui ka laokaubad.
Lähemalt leiab infot hankijate ja toodete loomise ja laiendamise kohta ostumooduli juhendist.
http://www.rtk.ee/sites/default/files/SAP_ET_Ostumooduli_koolitusjuhend.pdf
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2

Raamlepingute loomine

Raamlepingute juures tuleb eristada terve valitsemisala põhised raamlepingud ning valitsemisala
sees konkreetsetele asutustele loodud raamlepinguid.
SAPi raamlepingute puhul tuleb kasutada ainult väärtuspõhiseid lepinguid. Väärtuspõhiste puhul
seatakse lepingu mahu täituvuse piiriks rahaline väärtus.
Ostutellimuste loomise toiming on ME31K.
Logistika  Materjalide haldus  Ost  Raamleping  Leping  ME31K
Lepingu sisestamisel tuleb esmalt täita
järgmised andmed:
Hankija – hankija, kellega raamleping
sõlmitud on
Kokkuleppe tüüp – tuleb valida ZWK –
väärtuspõhine leping
Lepingu kuupäev – Lepingu sõlmimise
kuupäev
Ostuorganisatsioon – valitsemissala kood
Ostugrupp – valdava asutuse spetsiifiline
kood.
Vaikeväärtused (raamlepingu sisestuse
ekraanis mitte muudetavad, kasutada
ainult juhul, kui kehtivad kogu lepingule):
Rea kategooria
Konteerimiskategooria
Tegevusüksus.
Talletuskoht – soovi korral võib
täpsustada konkreetse laokoha, millele
leping tehtud on.
Materjaligrupp – seda võib täita ainult
juhul, kui materjalikoode lepingus ei
kasutata..
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Raamlepingu päise andmed.
Täita tuleb järgmised väljad:
Kehtivuse alguse ja lõpu kuupäev –
lepingu kehtivuse periood
Sihtväärtus – kogu lepingu sihtväärtus
Valikulised väljad:
Lepingu number – konkreetse
raamlepingu number
Riigihanke number – kasutada juhul, kui
raamleping baseerub riigihankel. BO
aruandes on võimalik raamlepingu
numbri alusel kuvada kõiki seotud
raamlepinguid, saades nii tervikliku
ülevaate.
Kauba tarnija
Arve esitaja
Rea andmete sisestamine
Raamlepingule lisatakse kõik lepingus
ettenähtud tooted. Sisestada saab
laokaupasid, majanduskaupasid ja
teenuseid.
Konteerimiskategooria määratlus:





Laokauba puhul jäetakse
konteerimiskategooria tühjaks
Teenuste, majanduskauba ning
põhivara puhul rakendub
konteerimiskategooria „1“.
Kui ühte ja sama toodet soovitakse
osta nii lattu kui majanduskuluna ja ei
soovita kahte eraldi rida lepingusse
teha, siis tuleb kasutada
konteerimiskategooriat „U“, mis
tähendab, et finantstunnuseid ei
sisestata

11.05.2017

Kohustuslik on määrata materjali kood ja netohind. Sihtkogus on valikuline.
Kui koguste kogumaht pole teada, siis tuleb sisestada kas hinnanguline
kogus või jätta lahter tühjaks.
Põhivarade soetuse korral rakendub konteerimiskategooria „1“ ning
lisatakse projekti kood PS.str-element väljale.
NB! Kui tegevusüksus jäetakse määramata, siis konteerimisinfo pole
nõutav.

- 4 / 14 -

SAP raamlepingute juhend

3

Raamlepingu muutmine

Ostutellimuste haldamise toiming on ME32K.
Logistika  Materjalide haldus  Ost  Raamleping Leping  ME32K
Lepingu algkuva
Sisestada lepingu number.
Juhul kui lepingu number pole
teada, siis tuleb käivitada otsing
sobiva valiku järgi.

Otsing
Valides otsitava raamlepingu
avaneb juba olemasoleva
raamlepingu reataseme vaade.
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Lepingu muutmine
Lepingu muutmisel avaneb ridade
vaade. Juhul kui on soov muuta
lepingu päiseandmeid, siis selleks
tuleb vajutada

nupule.

Ekraanil on näidatud sama toote 2 erineva konteerimiskategooriaga
sisestamist.
Kui valida konteerimiskategooria tingimuseks „1“, siis konteerimisinfo sisestus
on kohustuslik.
Kui valida konteerimiskategooria tingimuseks „U“, siis konteerimisinfot ei saa
sisestada.
Konteerimiskategooria tingimus tuleb jätta tühjaks, kui soovitakse soetada
laokaupa.

Konteerimisinfo sisestamine
Täidetakse juhul, kui toote küljes
on konteerimiskategooria „1“.
Sellisel juhul on vaja tootele külge
määrata kohustuslikud
konteerimisobjektid:
 Pearaamatu konto -konto
leitakse automaatselt juhul
kui on tootel on
tegevusüksuse põhine
hindamisklass
 Kulukeskus
Raamlepingud
valikulised
konteerimisobjektid:
 Fond
 Tegevusala
 Eelarve üksus
 Eelarverida – leitakse
11.05.2017

NB! Põhivarade soetuse korral rakendub konteerimiskategooria „1“ ning
lisatakse projekti kood PS.str-element väljale.
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automaatselt juhul kui tootel
on tegevusüksuse põhine
hindamisklass määratud
Projekti kood – kasutatakse
juhul, kui soetatakse
põhivarasid või tehakse muid
projektidega seotud kulutusi.

Konteerimisinfo sisestamine
Täidetakse ainult juhul, kui tootel
puudub konteerimiskategooria
(laokaup).

Laokauba puhul on samuti on arvestusobjektide täitmine kohustuslik, kui
määrati tegevusüksuse kood. Eelarveüksusele on vaikimisi tuletatud väärtus
„0“. See tuleb kas siin lepingu peal või hiljem ostutellimuse peal õige
tunnusega asendada.
Teised tunnused võib lepingu peal jätta täitmata esialgu, kuid siis kindlasti
lisada ostutellimusele. Vastasel juhul annab SAP veateate ostutellimuse
salvestamisel.
NB! Konteerimisinfo pole raamlepingu peal hiljem enam muudetav
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4

Raamlepingu kasutamine ostutellimustel

Raamlepingute täitmine käib läbi ostutellimuste. Selleks tuleb konkreetne raamlepingu rida siduda
ostutellimuse reaga.
Selleks on 3 võimalust.
4.1 Lisada käsitsi ostutellimusele raamlepingu viide.
ME22N – Käsitsi sisestus.
Ostutellimuse loomisel
lisada igale tellimuse reale
Raamlepingu ning rea
number. Sellega võetakse
üle lepingus olev netohind
ning muud tunnused.

4.2 Avada raamtellimus ning viitena uus ostutellimus luua.
ME33K – Raamtellimuse
Otsida ME33K toiminguga juba loodud raamleping ning minna sealt edasi ka
kuvamine
päiseandmeid
või detailandmeid
vaatama saab sealt omakorda
raamlepingu pealt alustada ostutellimuse loomist.

Ostutellimuse loomiseks pole vaja muud teha, kui valida menüüst Leping ->
Jätkufunktsioonid -> Lepingujärgne tellimus
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Edasi liigub SAP ostutellimuse aknasse.

4.3 Minna ostutellimuse peale ja sealt teha detailne otsing.
ME22N - Ostutellimuse
Selleks on võimalik vaadelda sisestatud tellimuse ridu või kasutades ME22N
otsing
toimingus dokumendi ülevaate otsingut (näidatud pildil).

Kui jätta otsinguparameetrid ainult valitsemisala põhiseks, kuvatakse kõik
raamlepingud. Soovi korral saab loendit kitsendada kas tegevusüksuse,
vastutava isiku või mõne muu tingimuse abil.
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Tulemust saab jooksvalt
juhtida valides kõigepealt
sobiva hankija ning seejärel
temale tehtud raamlepingu
numbri, avanevad
raamlepingu ridadel olevad
tooted.
Laiendatud valikutega
otsingu tegemiseks
vajutada
nupule ja
valida /lisavalikutega ning
seejärel saab lisavalikud
kätte

.
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Variantide 2 ja 3 korral jätkub tegevus sarnaselt ostutellimuse peal
Soovi korral on võimalik
kopeerida konkreetse
raamlepingu rida loodud või
avatud ostutellimusele
kasutades päises olevat
Võta üle nuppu

.

Raamlepingu ülevõtmisel
uuele ostutellimusele tuleb
eelnevalt alustada tellimuse
loomisega

.

NB! Olemasoleva tellimuse
korral aga peavad hankija
ning asutuse tunnused
olemas samad, mis
raamlepingul.
Loodava tellimuse juures tuleb jälgida, kas tehakse raamtellimus ZFO või
ühekordne tellimus ZNB. Raamtellimuse puhul tuleb märkida juurde alguse ja
lõpu kehtivuse periood. Seda tellimust kasutada juhul, kui on soov kehtivuse
perioodi lisaks määrata. ZNB puhul seda ei tule arvesse võtta.
Juhul kui raamlepingus puuduvad kogused, siis SAP ei lase enne tellimust
salvestada, kui kogused on sisestatud.

Kindlasti tuleb üle kontrollida konteerimisinfo, sest need ei pruugi olla kõik
tellimuse peal olemas.
Kui tellimus on valmis, siis tuleb see salvestada
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5

Aruandlus

Aruandlus on kättesaadav SAP keskkonnas kui soovitakse operatiivset infot ning BO keskkonnas, kus
info on detailsem, kuid uueneb kord ööpäevas.
ME2L - Ostudokumendid
hankija järgi

ME2L – ostutellimuse aruanne hankija järg. Valikuaknas tuleb valida sobiv
Loendi ulatus: kõige paremini on aruanne loetav ALV kujul
ALV vaates on näitab aruanne raamlepingute detailset aruannet, kus:
a) On näha kogu raamlepingute kohta käiv detailne info
b) konteerimise nupu
all avanevad raamlepingu
konteerimisobjektid, kus näidatakse ainult kulusse soetatavaid
ridu, st laokaupade tunnuseid ei näe
Igale ostutellimuse reale on viitena juures:





ME3L - Ostudokumendid
hankija järgi

Raamlepingu number
Riigihanke number
Lepingu number
Grupi number (lepingu lühinumber) – seda välja saab kasutada näiteks
MIRO arveldamise käigus otsingu parameetrina

ME3L – raamlepingute aruanne hankija järg. Valikuaknas tuleb valida sobiv
Loendi ulatus: kõige paremini on aruanne loetav ALV kujul. Sobivad ka ALLES
ja RAHM, mõlemad näitavad nii lepingu enda täituvust kui ka detailselt iga rea
eeldatavad ja täidetud mahtu
ALV vaates on näitab aruanne raamlepingute detailset aruannet, kus:
c) On näha kogu raamlepingute kohta käiv detailne info
d) konteerimise nupu
konteerimisobjektid

all avanevad raamlepingu

Viitena on juures:
11.05.2017
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BO aruanne - MM002
Ostutellimused




Riigihanke number
Lepingu number



Raamlepingutest tehtud ostutellimused.

BO all on raamlepingutega seonduv info leitav MM002 Ostutellimused
aruandest. Selleks tuleb käivitatud aruandes valida kas:
a) Raamlepingud andmed kokku
b) Raamlepingud detailandmed
NB! BO keskkonnas uuendatakse ostutellimuste infot kord ööpäevas.

6

Toimingute loetelu

Raamlepingutega seotud toimingud






ME31K – raamlepingute loomine
ME32K – raamlepingute muutmine
ME33K – raamlepingute vaatamine
ME3L – raamlepingute aruanne hankija järgi. Ostutellimused kuvatavad läbi viite
ME2L – aruanne Ostutellimused hankijate järgi – võimalik näha ostutellimusi raamlepingute
lõikes
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7
7.1

Esineda võivad probleemid
FM account assignment 00000000000000000000/40/ES702/5522/03100 cannot…

Teade: FM account assignment 00000000000000000000/40/ES702/5522/03100 cannot…

Põhjus: Igale tellimuse reale vastav eelarve aadress läbib tekkepõhise eelarve kontrolli. Kui selle
käigus selgub, et sellist eelarve aadressi pole, siis annab SAP vastava aadressi kohta veateate ning ei
luba tellimust lõpuni salvestada.
Lahendus: Kontrollida üle fond, eelarveüksus, tegevusala ning eelarve konto ning veenduda, et sellise
kombinatsiooniga eelarve aadress eksisteerib.

7.2

Materjali XXX puhul on konteerimine kohustuslik (sisest. kont-kateg.).

Teade: Materjali XXX puhul on konteerimine kohustuslik (sisest. kont-kateg.).
Põhjus: Materjalikood nõuab konteerimiskategooria sisestamist. Tõenäoliselt on tegemist
majanduskauba või teenusega.
Lahendus: Lisada tootele sobiv konteerimiskategooria. Reeglina kood „1“. Kui pole selge, millist koodi
kasutada või kui soovitakse kasutada nii laokauba kui ka majanduskaubana, siis valida „U“.
7.3

Kehtiv hind on X EUR, materjali hind on Y EUR.

Teade: Kehtiv hind on X EUR, materjali hind on Y EUR.
Põhjus: Igale tootele võib kehtida hankija lõikes mingi ostu hind. Juhul kui lepingut sisestades hind
muutub oluliselt, siis annab SAP vastava hoiatuse.

Lahendus: SAP annab hoiatuse, kui ostuhind erineb tootekaardil olevast keskmisest omahinnast.
Kontrollida, kas toote ostuhind lepingu peal on õige ning vajadusel parandada. Hoiatusest saab üle
liikuda Enter klahviga.
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