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1

Protsessivoog
1)
2)
3)
4)

Materjalikoodide loomine
Ostutellimuse loomine SAP-is Terviseameti kesklattu (T7TE) – ME21N
Ostutellimuse vastuvõtmine SAP-is – MIGO
Kauba üleviimine Terviseameti kesklaost (T7TE) Magnumi lattu (T7MA)
SAP-is – MIGO
5) Müügiaruande võtmine Magnumi süsteemist ja sellest SAPi jaoks import
faili loomine
6) Klientide olemasolu kontroll ja puuduvate loomine – saata kiri
sap.help@rtk.ee ja oodata vastust
7) Müügitellimuste importimine SAP-i - ZIMPORT_TELLIMUS
8) Müügitellimuste (koguste) kontroll - VA05
9) Tarne loomine müügitellimustele – VL10H
10) Kaubaväljamineku kirjendamine finantsi – VL06O
11) Magnumi ja SAPi laosaldode võrdlus 1x kuus vähemalt - J3RFLVMOBVED

1.1

Materjalide loomine

Kõik materjalikoodid, mida soovitakse kasutada müügitellimuste impordil peavad olema laiendatud
toimingus MM01 laokohale T7TE ja T7MA
Laokohale laiendamiseks valida vahelehed:

Määrata laokoha kood, vajutada enter ja salvestada

1.2

Ostutellimuse loomine – toiming ME21N

Ostutellimuse luuakse toimingus ME21N ning kaupu soetatakse projekti lattu (Terviseameti kesklattu).
Ostutellimuse loomist kirjeldatud Ostumooduli juhendis.

1.3

Kauba vastuvõtt tarnijalt ostutellimuse alusel – toiming MIGO

Vastuvõtt teostatakse toimingus MIGO, kus määratakse partiinumber, säilivustähtaeg ja talletuskoht
Terviseameti keskladu (T7TE).
Antud tegevused on lähemalt kirjeldatud Laotoimingute juhendis.

1.4

Kauba üleviimine Terviseametist Magnumi lattu - toiming MIGO

Kauba üleviimiseks ühest laost teise kasutada toimingut MIGO. Valides rippmenüüst A08 Üleviimiskanne
ja R10 Muu
Liikumistüüp (paremal) on 311 Q.
Kauba üleandja laokoht/talletuskoht T7TE – Terviseameti Keskladu
Kauba vastuvõtja laokoht/talletuskoht T7MA – Magnumi vaheladu
Üleandmise dokumendis näidata, mis kogused antakse üle Magnumile. Üleandmisega jäävad varud
Terviseameti bilanssi ja kulukannet veel ei teki. Magnumi vahelao saldo kajastub kontol 10810000 ehk
siis samal kontol, mis Terviseameti keskladu.

1.5

Müügiaruande võtmine Magnumi süsteemist ja sellest SAPi importimise faili loomine

Magnumi poolt Tervishoiuasutustele väljastused on soovitav kanda SAPi vähemalt 1x nädalas eelmise
nädala toimingud.
Müügitarnete aruannet võib SAPi salvestada 1x. Importides andmeid sama perioodi kohta teistkorda
tekivad SAPi topelt kirjed, mis on vajalik kustutada.
Terviseamet võtab iga nädal eelmise nädala andmed Magnumi infosüsteemist aruandest
Müügiaruanne.
Failidega töötamiseks:





ta-report-myygiaruanne.csv – allikas: Magnum keskkonnast võetud Terviseameti
müügiaruanne, etteantud perioodi kohta, mida varem pole SAPi laetud, sealt CSV väljavõte
(Excel nupp)
ta-magnum-configuration.xlsx – seadistusfail, mis võimaldab tõlkida Magnumis olevate
toodete ühikud ja kogused Terviseameti SAP laole sobivaks. Sinna saab lisada puuduolevaid
tooteid – Magnumi tootekoodiga, pannakse juurde ühikud ja kordajad – nt. Magnumi AZ
vaktsiin 1tk = Terviseameti laos 100 DOS ühikule. Kui on vaja abi uute näitajate seadistamiseks
palume vajadusel pöörduda sap.help@rtk.ee
ta-magum-sap-import.xlsx – importimise tööriist

Faili algallikas tuleb oma arvutisse salvestada nii:

Näidises olev fail „ta-magum-sap-import.xlsx“ viitab näite koostaja arvutis olevatele allikatele.

Järgnevalt tuleb mõlemad seotud failid oma arvutist üles leida – kõik võiksid olla ühes ja samas
kataloogis!

Seejärel oma arvutist faili asukoht üles leida.

Magnum süsteemist eksporditud fail tuleb enne SAPi importimist üle vaadata
Näiteks kontrollida:









klientide registrikoodid (ei esineks 999999* või tühi) – vaadata, kas need read on vajalik ja
paluda teha parandused Magnumi süsteemis või muuta enne SAPi importimist Excelis või
välistada SAPi impordilt kuna sinna ei ole neid tehinguid vaja. Näiteks tagastused Terviseameti
lattu, mis tuleb üle viia laokohale T7TE toimingus MIGO liikumise tüübiga 301
eemaldada failist 0 read (kus kauba kogus 0);
kontrollida üle kogused, mis on miinusmärgiga (kas tegemist on kreedittellimusega või midagi
muud?); kreedittellimustel (tellimuse tüüp ZPRX) tuleb koguste summalt eemaldada
miinusmärk. Kreedit ridadega võib toimetada ka nii, et neid üldse ei impordiga vaid sisestatakse
SAPi käsitsi viitega deebet dokumendile. Sisestades käsitsi tekivad seosed deebet ja
kreedittellimuse vahel, impordi puhul ei teki
komakohtadega kogused – kontrollida kas tegemist on õigete andmetega või on Magnum
süsteemis koma kasutusel tuhandike eristajana hoopis
suurenumbrilised kogused (hinnata, kas on tõesed)
veenduda, et müügiaruandest ei tekkinud importimise tabelisse kirjeid, mis ei ole seotud
vaktsiini tarnetega tervishoiu asutustele – näiteks muude tegevuste raames väljastused
Magnumist või siis Magnumi laost tagastused Terviseameti lattu. Magnumi laost tagastused
Terviseameti lattu tuleb kajastada toiminguga MIGO üleviimiskanne, liikumise tüüp 311

Kui erisustega on tegeletud ja need on korrastatud või välistatud tellimuste aruandes, tuleb korrektsed
andmed kopeerida uude Exceli faili, mis salvestada formaadis CSV (Comma delimeted)
ZIMPORT_TELLIMUS näidisfail:

zimport_tellimus_t70
0.csv

Väljade selgitused:
# registrikood – tervishoiu asutuse äriregistrikood
Riigikood - fikseeritud väärtus EE „Eesti“

Tellimuse tüüp – ZETA (deebet) ; ZPRX (kreedit – tagastus)
Ostutellimuse number – alusdokumendi number; kombineeritud Magnumi saatelehe number + O-DOO
tellimuse number.
Arve kuupäev – tarnekuupäev, mil kaup väljastati Magnumi laost
Materjal – SAPi materjali kood
Kogus – kogus põhimõõtühikus, milles toimub ravimi/toote arvestus SAPis
Ühik – ravimi/toote mõõtühik
Ühe ühiku hind – fikseeritult 0 kuna toodete väljastus on tasuta
Müügiorganisatsioon – fikseeritult T700, tähistab Terviseametit
Maksetingimus – fikseeritult Z000
Arve päise tekst – kauba saaja nimi
Projektielement – projektilao tunnus SAPis
Tellimus – ressursi/kuluobjekti tunnus, millega soovitakse kajastada kulu
Partii – partii tunnus SAPis
Ladu – lao tunnus, millest toimub tellimuste alusel kauba väljastus

1.6

Kontrollida klientide olemasolu SAPis – sap.help@rtk.ee

Klientide olemasolu kontrollimiseks saata kiri sap.help@rtk.ee. Kirjale lisada Magnumist saadud
andmete alusel töödeldud fail, mis sisaldab kliendi äriregistrikoodi ja nime. Esimeste kuude jooksul, mil
toimub Magnumi poolt tehtud tarnete import SAPi CSV failiga palume saata ka konkreetsete tellimuste
fail kujul ZIMPORT_TELLIMUS vormil.
Peale seda, kui RTK MTO poolt on kontrollitud klientide olemasolu SAPis antakse tagasisidet aadressilt
sap.help@rtk.ee, et võib alustada tellimuste impordiga

1.7

Müügitellimuste importimine SAP-i - ZIMPORT_TELLIMUS

Enne tellimuste importi peab olema saadud sap.help@rtk.ee aadressilt kinnitus, et kõik kliendid on
SAP’is olemas. Juhul, kui antud info on tulnud, võib alustada tellimuste importi SAP-i. Selleks tuleb avada
toiming: ZIMPORT_TELLIMUS.
PS! Kindlasti jälgida, et ei tõmbaks sama faili 2 või rohkem kordi SAP-i (unikaalsuse kontroll puudub).

Täita järgnevad väljad:

Aasta – määrata aasta, mille tellimusi imporditakse
Kuu – määrata kuu, mis perioodis on viimased tellimused, mida imporditakse
Andmevaade – testkäitlus, kuvab ekraanile imporditavad andmed
Andmed failist – määrata linnuke, et valida fail
Vealogi – kuva veateated
Testkäitlusega kuvatakse ekraanile kirjed, mida hakatakse SAPi importima. Võimalus teha esmane
kontroll, kas kogused klapivad failiga, kuid arvestada, et võib juhtuda, et antud kuva ei annab välja ka
ridu, mis pärast siiski jäävad vigade tõttu importimata. Kõige parem on imporditud read üle kontrollida
siiski toimingust VA05.
Vaatest väljumiseks vajutada Back nuppu ja vigade olemasolu puhul failis kuvatakse veateated:

Korrastada vead enne faili importi
Faili importimiseks võtta maha linnuke „Andmevaade“

1.8

Tellimuste kontroll - VA05

Peale importi avada VA05. Vajalik kontrollida, kas kõik failis sisaldunud kirjed imporditi SAPi. Enamik vigu
näitab küll välja ZIMPORT_TELLIMUS, kuid üksikute puhul võib juhtuda, et SAP veateadet ei kuva ning
kirje jäetakse lihtsalt importimata (näiteks failis toodetel/ravimitel vale mõõtühik).
Aruande käivitamiseks täita organisatsiooniandmed:

Märkida müügitellimuste loomise kuupäev (või vahemik), mida soovitakse kontrollida, lisada ka linnuke:
minu tellimused (lisada juhul, kui tellimused tõmmati sisse sama kasutaja poolt, kes teostab kontrolli
VA05):

Ekraanile kuvatakse avatud tellimused:
Vahekokkuvõtete jaoks on tehtud paigutus Koond_Mat, mis koondab kogused laokohtade, tellimuse
tüüpide ja materjalide lõikes.
Paigutuse valimiseks valida menüüst Sätted -> Paigutused -> Vali

Kui summad klapivad VA05-s ja CSV-s, võib väljastada tellimused. Kui summad ei klapi, siis otsida üles
puuduv kirje ja see korrastada, et saaks importida SAPi. Kui ise probleemi üles ei leia, siis saata kiri koos
failiga sap.help@rtk.ee.

Summeeritud vaate näide:

1.9

Kreedittellimuste täiendamine ja nende menetlus

Kreedittellimused on dokumenditüübiga ZPRX. Kreedittellimustele tuleb lisada juurde rea vahelehele
„Lähetamine“ kuluüksuse tunnus väljale Vastuvõtupunkt

Müügitellimuse tüübi alusel saab müügitellimusi otsida toimingust VA05N või toimingus VA05 filtreerida
välja müügitellimused tüübiga ZPRX.
Vastuvõtupunk on vaja lisada selleks, et toimingus VL06O oleks hilisemalt võimalik kreedittarnet
postitada finantsi.
Kreeditellimused tuleb esmalt menetleda toimingus VL10H ja VL06O ja seejärel menetleda
tavatellimused tüübiga ZETA. Kreeditellimused tuleb esmalt menetleda lõpuni seetõttu, et ennetada
võimalikku puudujääki, kui menetleda deebet ja kreedit tellimused koos. Kreeditellimuste eraldi
menetlemiseks kopeerida toimingus VA05 müügitellimuste numbrid ja toiming VL10H käivitada koos
nende numbritega. Müügitellimuste numbrite kopeerimiseks vajutada klaviatuurilt ctrl+y, teha

müügitellimuste numbrid mustaks ja vajutada ctrl+c (copy). Müügitellimuste numbrid kopeerida nupuga
„Laadi lõikelaualt ülesse“ nupuga VL10H käivitamisel.

1.10 Tarne loomine müügitellimustele – VL10H
Müügitellimustest massiga luuakse tarneid toiminguga VL10H.
Esmalt menetleda kreedittellimused (tüüp ZPRX) sh teha ka toiming VL06O neile peale.
Tarne loomise kuupäeva (või kuupäevade vahemiku) valides, tuleb lähtuda arve kuupäevast impordi CSV
failis.
Tarne loomise kuupäev SAP-is = arve kuupäeva CSV impordi failis
Selleks, et valikusse tuleks ainult Magnumi müügitellimused, tuleb vahelehele „materjal“ märkida
talletuskoht „T7MA“

Edasi on võimalik teha kõigile müügitellimustele korraga masstarne (vajadusel ka üksiktarne).



Üksiktarne loomine

Üksiktarne loomiseks linnutada ühe müügitellimuse read ja vajutada „Dialoog“ (loo üksik tarne dialoogi
abil):

Edasi avaneb VL01N pilt ning tulev vajutada nuppu „Salvesta“

Peale üksiktarne loomist muutub rea taust siniseks ning all on viide tarne numbrile, mis tekkis – see
tähendab tarne on loodud.



Masstarne loomine

Masstarne loomiseks tuleb vajutada nupule: Vali kõik
Jälgida, et tegemist oleks Mangumi talletuskohaga – T7MA

Seejärel tekib linnuke kõigile ridadele ja tuleb valida „Taust“ (Loo tarne taustal):

Ridadel vahetus tausta värv. Punased märgid viitavad, et tarne on loodud minevikus.
Masstarne vaatamiseks, tuleb vajutada nupule: „Tarnete loomise logi“

Tarneloomislogi:

Iga üksiku saatelehe vaatamiseks vajutada nupule „Dokumendid“
Antud vaatest tuleb meelde jätta/kopeerida grupi tunnus. Antud tunnusega on järgmises
toimingus lihtsam välja valida postitamisele kuuluvaid dokumente
Kui antud tunnus jäi üles kirjutamata, siis selle leidmiseks tuleb uuesti käivitada toiming VL10H ja
vajutada nupule Hulgitöötluse logid. Määrata kasutajatunnus, kes käivitas toimingut VL10H ja vajutada
kella.

1.11 Kaubaväljamineku kirjendamine - VL06O
Kaubatarnete mass väljastamiseks ja finantskannete loomiseks kasutatakse toimingut VL06O. Selle
toiminuga saab otsida välja müügitellimuste alusel loodud tarned, mis on finantsi postitamata ehk siis
vajutamata tarne dokumendil „kirjenda kaubaväljaminek“:

Päringu parameetritest täita Lähetuskoht „T700“

Tarnete periood ehk siis, kui imporditi eelmise nädala tellimused, siis ajavahemikuks määrata eelmise
nädala esmaspäevast pühapäevani.
Grupi väljale kirjutada tunnus, mis tekkis toimingus VL10H

Juhul, kui on vaja näha detailsemat vaadet rea tasemel (kontrollida koguseid enne väljastamist), on
võimalik valida ülevalt reavaade:

Kui soovite kontrollida koguseid postitamisel, siis teha vahekokkuvõtted materjalide lõikes või valida
paigutus: /KOOND_MAT

Võimalik on valida kõik tarned korraga ja teha üks kauba väljaminek kõigile müügitarnetele(s.t
kõigil tarnetel on sama kande kuupäev).

Kui on vaja tarned postitada erinevatel kuupäevadel lõikes, on võimalik filtreerida nupu
abil näiteks KV kp järgi.
Näiteks kui kuu lõpp on nädala keskel, siis eelmise kuu tarned teha eelmise kuu viimase
tööpäevaga. Uue kuu tarned teha käesoleva kuu kande kuupäevaga.

Kui on valitud vajalikud tarned tuleb vajutada „Kirjenda kaubaväljaminek“:

Seejärel on võimalik määrata kande kuupäev: SAP-is on avatud laokanneteks alati 2 järjestiku
kuud: eelmine ja käesolev kuu.

Peale kaubaväljamineku kirjendamist, tuleb alla logi – mitu teostatud ja mitu vigast
kaubaliikumist.

1.12 Laoseisu kontrollimine - J3RFLVMOBVED
Vähemalt 1x kuus tuleks kontrollida, kas Magnumi infosüsteemi laoseis teatud kuupäeva
seisuga on = SAPi laoseis laokohal T7MA (Magnum vaheladu).
Kuupäeva seisuga saab SAPis andmeid kuvada aruandega J3RFLVMOBVED.

1.13 Aruandlus
Tarnete aruandlust näeb BO aruandest SD003 Müügitarnete aruanne

