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Lista de Distribuție 
 

Lista destinatarilor și modalitățile de transmitere a documentelor. 

 
Denumire Referință 

  

  

  
 

 

Acest document este transmis prin mail și disponibil pe web site/ Server FTP. 
 

 
Modificările aduse documentului 

 

Modificările aduse documentului trebuie să fie detaliate în acest tabel: 

 
CONTROLUL VERSIUNII 

Data Versiunea Redactat de Revizuit de Secțiune Descrierea modificărilor 

02/12/2019 V1 G. Di Mezza  TOATE  

      

      

      

      

      

      
 

Tabelul 1 – Controlul Versiunii 

 

Referințe 
 

[1] Luisa Aversa GCVM CMD RM700-Manuale Utente V1, 10/2018 
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1. Definiții, acronime, prescurtări 
 

Următoarele tabele conțin definiții și acronime utilizate în document. 

 
Acronime Descriere 

MST Managementul specificațiilor tehnice 

ECT Evaluarea Conformității Tehnice 

ACC Activități de controlul calității 

CMD Defecte de componente și materiale 

E-D E-Distribuzione SpA 
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2. Introducere în Gestionarea Ciclului de Viață al Materialelor 
 

Ca parte a procesului digital, a apărut nevoia de a unifica, automatiza și gestiona pe o singură platformă 
Managementul Specificațiilor Tehnice (MST), Evaluarea Conformității Tehnice (ECT), Activitățile de Control 
al Calității (ACC) și Procesele și Defectele Componentelor și Materialelor (CMD) ) pentru managementul 
ciclului de viață al materialelor. 

 
Prezentul manual de utilizare descrie fazele modulului CMD pentru gestionarea înregistrărilor de anomalii, 
cu sau fără bon. 
Modulul CMD oferă un flux de lucru secvențial de faze, astfel cum este definit mai jos: 

 
o Detectarea defectelor și înregistrarea evenimentelor 
o Evaluarea și clasificarea defectuozității și / sau deschiderea Bonurilor 
o Verificarea Enel și închiderea bonului 
o Închiderea bonului cu comunicare 
o Evaluarea ofertei tehnice și de management 
o Extindere masivă a garanției 
o Certificarea totală a datelor pentru Evaluarea furnizorului 
o Certificarea parțială a datelor pentru Evaluarea furnizorului 
o Raportare CMD 

 
Accesul la faze individuale și la permisiunile de citire / scriere este reglementat de o matrice de permisiuni. 
Platforma utilizată este Salesforce.com. 
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3. Manual de utilizare GCVM - Modul CMD 
 

3.1 Permisiuni de acces 
 

Lista permisiunilor este următoarea: 

 
o Raportor: este utilizatorul care va accesa în timpul fazei „Detectarea defectelor și 

înregistrarea evenimentelor” 
o Utilizator validator 
o Utilizator numai pentru citire: acces numai de vizualizare pentru toate fazele procesului 

CMD și pentru rapoarte numai în citire. 
o Responsabil defect 
o Furnizor 

 
 
 

 
3.2 Accesul utilizatorului 

 

 

Pentru a accesa portalul Salesforce - GCVM, utilizatorul trebuie să se conecteze la link-ul: 
- https://e-mlm.my.salesforce.com/ (producție ORG). 

 
Browserul Internet Explorer nu este acceptat. Se recomandă utilizarea browserului Google Chrome. 

 
Utilizatorii pot accesa sistemul ENEL prin Conectare unică, cu acreditări ENEL furnizate (litere mari și mici 
numere), care au fost configurate în sistem. 
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Când se accesează conexiunea, va apărea automat butonul ”ENEL SSO”. Utilizatorul trebuie să apese 
butonul ”ENEL SSO”. 
Utilizatorul este direcționat automat către pagina principală Salesforce. 

 

 
 

 
 

3.3 Navigarea utilizatorilor Enel 
 

 

În pagina principală GCVM, în secțiunea modulului CMD, există mai multe linkuri pentru a accesa 
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diferitele faze ale procesului: 

 
• Căutare defecte 

• Detectarea defectelor și înregistrarea evenimentelor 

• Evaluarea și clasificarea defectuozității și / sau deschiderea Bonurilor 

• Închiderea bonului cu comunicare 

• Evaluarea ofertei tehnice și de management 

• Managementul masiv al garanțiilor 

• Certificarea parțială a datelor pentru Evaluarea furnizorului 

• Certificarea totală a datelor pentru Evaluarea furnizorului 

• Defecte cu contestație 

• Crearea folderului BPV 

• Lista de foldere BPV 

• Manual de utilizare 
 

 
 

 
 
 
 

3.3.1. ”Detectarea defectelor și înregistrarea evenimentelor” 
 

 

În faza „Detectarea defectelor și înregistrarea evenimentelor”, Raportorul poate accesa: 

• Prin intermediul CP, selectând din meniul CMD de pe pagina principală „Managementul ciclului 
de viață al materialelor” elementul „Detectarea defectelor și înregistrarea evenimentelor” 
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În cazul accesului de pe un CP, se deschide o mască prin care puteți introduce codul de bare făcând 
clic pe „Cod de bare”, altfel, dacă nu aveți codul de bare, continuați făcând clic pe „Fără cod de bare”. 
 

 
 
Dacă utilizatorul selectează „Cod de bare” sistemul deschide următorul formular. 
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Utilizatorul introduce „codul de bare” de 25 de caractere în câmpul corespunzător sau încarcă fotografia 
codului de bare în sistem făcând clic pe „Scanarea codului de bare”. 
 

 

 

selectați imaginea „codului de bare” din directorul dvs. și faceți clic pe „Deschidere” 
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Făcând clic pe Adăugare cod de bare, sistemul valorifică automat câmpurile: 

 
• Denumirea societății 

• CUI 

• Număr de serie 

• Anul de fabricație 

 
Raportorul trebuie să introducă, în mod obligatoriu, Aria, CO și Zona. 
La prima descriere a unui Defect, Raportorul selectează zona de interes dintr-o listă de selecție, pentru 
următoarele carduri sistemul va propune acest câmp deja populat, afișând persoanei raportoare ultima 
ZONĂ selectată. Însă Raportorul poate modifica datele. 

 
În țările LATAM (ARG, BRA, CHL, COL, PER) zona este împărțită pe trei niveluri: 

 
Nivelul 1: (ARG, BRA, CHL, COL, PER) 
Nivelul 2: (ARG, BRA, CHL, COL, PER) 
Nivelul 3: (numai BRA) 

 
Pentru a deschide Defectul, faceți clic pe butonul verde „Deschidere defect” 
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Sistemul deschide automat Defectul în starea de „Versiune preliminară” 
 

 

 
Raportorul continuă cu introducerea manuală a câmpurilor suplimentare obligatorii indicate în „Ghidul 
online”, făcând clic pe „Modificare” și „Informații seriale” pentru datele de înmatriculare, atât în prezența 
codului de bare, cât și în absența codului de bare. 
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Câmpurile care trebuie completate în mod obligatoriu sunt: 

 
• Telefonul sau telefonul Ref Tehn Enel (alternativ) 

• Descrierea defectului 

• Impactul asupra mediului 

• Defecțiune 

• Vătămare 

• Data detectării 

• Nivel de tensiune 

• Model furnizor 

• Tip Defect 

 
După introducerea câmpurilor, utilizatorul continuă prelucrarea făcând clic pe „Salvare” 
 

 
3.3.1.1. Modificarea și introducerea Codului de material și Datele codului de material 

 

 

La deschiderea defectului fără cod de bare. 
În câmpul Cod de material GCVM Enel, introducând codul materialului, sistemul vă va permite să căutați 
numărul de serie în baza de date returnând, pe lângă codul materialului și țara, și descrierea relativă. 
Dacă codul materialului nu este prezent în baza de date, îl puteți introduce direct în câmpul „Cod de 
material Enel Non-GCVM” și continuați cu deschiderea defectului. 
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În fazele următoare, pentru a putea schimba codul materialului sau a-l introduce dacă nu este prezent, 
faceți clic pe butonul „Informații despre codul materialului”. 

 
În faza „Proiect” și „Trimis” a Defectului, făcând clic pe butonul „Informații despre codul de material” și 
introducând un cod de material, la introducerea codului de material, se poate afișa codul acestuia, țara 
și descrierea relevantă. 

 

 
 

 
 

Utilizatorul poate elimina asocierea codului de material cu Defectul, pentru un cod de material prezent 
în sistem, selectând „X” din dreptul codului de material. 
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Dacă utilizatorul șterge codul materialului din sistem, poate continua cu introducerea manuală a 
câmpurilor de mai jos. Făcând clic pe butonul „Confirmare”, vor fi actualizate câmpurile Defectului. 

 

 
 

 
Dacă în schimb utilizatorul decide să continue menținerea asocierii Defectului cu codul de material prezent 
în sistem iar codul de material are mai multe Specificații tehnice asociate, trebuie să facă clic pe butonul 
„Selectare”. 

 

 
 

După selectare, butonul se schimbă din „Selectare” în „Deselectare” și făcând clic pe butonul „Confirmare”, 
Specificațiile tehnice selectate vor fi afișate în secțiunea „Informații”. 
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În absența unui cod de bare, Raportorul trebuie să introducă 

 
• Numele societății furnizorului 

• Model furnizor 

• Anul de producție (deja introdus, cu posibilitatea de a insera valori din 1963 până în 2050) 
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Introducerea câmpurilor: 

 
• DESERVICIU (DA, NU, Posibil) 

• Impact asupra mediului (Fără risc de mediu, Risc de mediu, Accident de mediu) 

• Vătămare (Fără vătămare, Vătămare potențială, Vătămare) 
 
 

implică actualizarea câmpului „Importanța defectelor”, după salvare, cu respectarea următoarelor reguli: 
 

 

 
Nefuncționare Impactul asupra mediului Vătămare Importanța defectului 

Nu Fără risc de mediu Fără vătămări neglijabilă 

Nu Orice valoare Fără vătămări grav 

Orice valoare Fără risc de mediu Fără vătămări grav 

Orice valoare Orice valoare Vătămare potențială Critic 

Orice valoare Orice valoare Vătămare Critic 
 

 

 
 

Pentru fiecare Defect, Raportorul poate atașa, în secțiunea „Atașamente”, și orice fotografii sau 
videoclipuri ale componentei care însoțește raportul detectat. 
Raportorul face clic pe „Încărcare fișier”, selectează fotografia din propriul director și face clic pe 
Deschidere. 
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După ce se face clic pe butonul „Închide”, documentul va fi afișat în secțiunea atașament. 
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Pentru fiecare card de anomalie, numărul maxim de documente care pot fi atașate este 5, iar 
dimensiunea totală a celor 5 documente nu trebuie să depășească 20 MB. 
Dimensiunea fiecărui fișier nu trebuie să depășească 10 MB. 
Extensiile video acceptate în prezent de Filenet sunt următoarele: 
• .avi — Audio Video Interleave 
• .swf — Shockwave Flash 

 
Vă rugăm să rețineți că pentru a vizualiza videoclipul încărcat, fie prin interfața web, fie prin intermediul 
aplicației, trebuie utilizat un player extern. 

 
Raportorul poate continua procesarea Defectului făcând clic pe DETALIU COMPONENTĂ, care poate 
fi accesat prin link-ul Cod de bare. 
 

 
 

Sau accesând direct din Ghidul online, făcând clic pe linkul Cod de bare, din secțiunea „Card de 
informații”. 
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Detaliile Defectului în timpul fazei „Crearea raportului” pot fi introduse făcând clic pe butonul „Editare” 
(nu sunt câmpuri obligatorii). 
 

 
 

După completarea datelor solicitate, Defectul poate fi trimis utilizatorului Validatorului, făcând clic pe 
butonul „Trimite”. 
 

 
 

 

3.3.2. ”Căutare defecte” 
 

În faza „Căutare defecte” utilizatorul caută filele Defecte cu sau fără bonuri create în CMD sau trimise 
către CMD de sistemul Aria, Non Aria și SIredWeb. 
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Căutarea poate fi efectuată prin aplicarea filtrelor pentru: 

 
• Numărul Defectului 

• De la (Înreg. Datei Cardului) 

• Către (Înreg. Datei Cardului) 

• Cod de bare 

• Defect detectat 

• Cod material 

• Specificație tehnică 

• GM Terț 

• MG Local 

• Anul de fabricație 

• Denumirea furnizorului 

• Număr de serie al Furnizorului 

• Impactul asupra mediului 

• Evaluarea furnizorilor 

• Număr bon 

• Stare bon 

• Stare defect 

• Stare BPV 

• Țară 

• Zona 

• CO 

• Zonă 

• Notificare 

• Reporter 

• Sistem sursă 
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Prin aplicarea căutării pentru „Sistem sursă” puteți căuta filele Defecte create în CMD sau trimise către 
CMD de către „A.Ri.A”, „non A.Ri.A” sau sistemul SiredWeb pentru utilizatorii globali și italieni. 
Pentru alte țări, valorile „A.Ri.A.” și „non A.Ri.A” nu sunt disponibile. 

 
Introducând, de exemplu, filtre privind starea defectului egal cu „Certificat”, cardul de bon egal cu „Închis 
cu comunicare” și Sistem sursă egal cu „Aer” sistemul afișează următorul formular: 

 

 
 

3.3.3. ”Evaluarea și clasificarea defectuozității și / sau deschiderea Bonurilor” 
 

În faza ”Evaluarea și clasificarea defectuozității și / sau deschiderea Bonurilor” Validatorul utilizatorului 
accesează: 
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• Din meniul CMD de pe pagina principală „Managementul ciclului de viață al materialelor” 
selectând elementul „Componente și defecte ale materialelor” 

• Faceți clic pe notificarea primită de la sistem și vizibilă pe pagina principală a „Managementului 
ciclului de viață al materialelor”. 
 

 
 

Validatorul selectează Evaluarea și clasificarea defectelor. 
 

 
 
Validatorul caută defectul setând filtrele de căutare. 
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Validatorul poate prelucra filele care nu au fost încă preluate sau poate afișa cardurile în starea „Trimis”. 
 

 
 

Validatorul selectează cardul în starea „Trimis” și poate decide să preia prelucrarea Defectului făcând 
clic pe butonul „Preia controlul anomaliei”. 
 

 
 



 

 

TIC Global 

Unitate / Unitate 

 
Prezentul document conține informații confidențiale proprietatea Enel SpA și va fi utilizat de către destinatar numai în scopurile pentru care a fost primit. 

Orice formă de reproducere sau publicare fără acordul expres al Enel SpA este interzisă. 

 

 
REPRODUCEREA ESTE INTERZISĂ  UZ INTERN 

Model 
RM700-Manualul 
Utilizatorului 

Tip 
Document 

Funcție 
GCVM CMD – Manual de utilizare ENEL 

Codul documentului 
[PRJ022352 Digital – 
Managementul 
ciclului de viață al 
materialului] 

Data și Versiunea 
27/01/2020 V1 

Denumirea 
documentului 
Manual de utilizare 
GCVM CMD Enel(UK) 
V1 

Pagina 

26 

din 

112 

 

Validatorul poate decide să modifice datele introduse de Raportor și să completeze câmpurile obligatorii: 

 
• Garanție 

• Cauza defecțiunii 

• Descriere codului de material 

 
făcând clic pe butonul „Editați” pentru a introduce: 

• Garanție 

• Cauza defecțiunii 

 
făcând clic pe butonul „Informații seriale” pentru a introduce: 

• Descriere codului de material 

 
Câmpul „Cauza defectului” este un meniu derulant cu următoarele valori: 

• Defect de produs 

• Eroare în timpul fazei de instalare 

• Daune datorate manipulării / transportului 

• Alte cauze 
 

 
 

După introducerea datelor, Validatorul face clic pe „Salvare”. 
 



 

 

TIC Global 

Unitate / Unitate 

 
Prezentul document conține informații confidențiale proprietatea Enel SpA și va fi utilizat de către destinatar numai în scopurile pentru care a fost primit. 

Orice formă de reproducere sau publicare fără acordul expres al Enel SpA este interzisă. 

 

 
REPRODUCEREA ESTE INTERZISĂ  UZ INTERN 

Model 
RM700-Manualul 
Utilizatorului 

Tip 
Document 

Funcție 
GCVM CMD – Manual de utilizare ENEL 

Codul documentului 
[PRJ022352 Digital – 
Managementul 
ciclului de viață al 
materialului] 

Data și Versiunea 
27/01/2020 V1 

Denumirea 
documentului 
Manual de utilizare 
GCVM CMD Enel(UK) 
V1 

Pagina 

27 

din 

112 

 

 
 

Și continuă cu validarea cardului făcând clic pe butonul „Validare” sau anulând cardul făcând clic pe 
„Anulare”. 
 

Validatorul poate decide arhivarea cardului de anomalie numai dacă elementul „Defect de produs” nu a 
fost selectat din lista de selectare „cauza produsului”. 
Dacă utilizatorul decide să arhiveze Defectul, starea Defectului se schimbă din starea Trimis sau 
Versiune preliminară expirată în „Arhivat”. 
 

Făcând clic pe butonul „Valid”. 
 

 

 
Starea cardului de anomalie se schimbă din „Trimis” în „Validat”. 

 
Sistemul activează două butoane: 

• Deschiderea unui bon 

• Continuați fără bon 
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3.3.3.1. Defect cu bon 

 

Dacă validatorul decide să deschidă un card de bon, făcând clic pe butonul „Deschide bon”, apare un 
mesaj de confirmare „Deschidere bon”. 
 

 
 

În acest moment, dacă validatorul decide să continue procesarea, se face clic pe „Deschide bon”, altfel 
se face clic pe „Anulare”. 
După ce se face clic pe „Deschide bon”, sistemul deschide un card de bon în starea „Deschis”. 
 

 
 

Sistemul oferă posibilitatea, dacă există, de a atașa la același card de bon alte defecte în starea „Validat” 
cu același Cod de material, același CUI, același an de producție. 
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Singurul câmp obligatoriu pentru a începe procesarea bonului către furnizor este „Descrierea defectelor 
de către furnizor”. 

 
Pentru a continua introducerea, validatorul trebuie să facă clic pe butonul „Editare”. 
 

 

 
Sistemul permite validatorului să introducă descrierea și poate salva datele făcând clic pe butonul 
„Salvare”. 
 

 
 
 

Validatorul poate decide să trimită formularul furnizorului pentru analiza corespunzătoare, făcând clic pe 
butonul „Trimitere”. 
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Cardul de bon rămâne în starea „Deschis”, iar în istoricul activității bonul este „În așteptarea evaluării 
furnizorului”. 
 

 
 

Sistemul trimite automat un e-mail furnizorului pentru procesarea bonului c. 
 

 
3.3.3.2. Defect fără bon 

 

Dacă validatorul decide să deschidă un Defect fără bon, se face clic pe butonul „Continuare fără bon”. 
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În acest moment pot apărea comportamente diferite în ceea ce privește vârsta componentei și cauza 
defectului. 
 

• Dacă vârsta este > 5 ani și cauza eșecului = defect al produsului 
 
Nu sunt trimise notificări către Furnizor, dar fila este afișată în vizualizarea Furnizor (comunitate). 
Când Validatorul continuă făcând clic pe butonul „Continuare fără bon”, starea Defectului rămâne în 
starea „Validat”, iar utilizatorul Validator nu va putea modifica fila. 
 

 
 

 

Numai Responsabilul de defect poate anula defectul făcând clic pe butonul Anulare. 
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Dacă Responsabilul de Defect decide să anuleze fila, trebuie să facă clic pe butonul „Anulare”. 
 

 
 

După ce se face clic pe butonul „Anulare”, sistemul deschide un formular cu un mesaj de confirmare: 
„Sigur doriți să anulați acest defect?” 
Dacă doriți să continuați cu anularea filei, utilizatorul trebuie să facă clic pe „DA”. 
 

 
 

Starea defectului se schimbă din „Validat” în „Anulat”. 
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• Dacă vârsta este <5 ani și cauza defectului ≠ Defect al produsului. 

 
Validatorul pe ecranul său din dreapta sus va vedea butonul Arhivare care îi va permite să arhiveze 
fila. 

 
Dacă validatorul decide să facă clic pe „Arhivare” 

 

 
 

starea defectului se schimbă din Validat în Arhivat. 
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• Dacă Vârsta este <= 5 ani și Cauza defecțiunii = Defect al produsului. 

 
Validatorul, după ce a preluat defectul cu vârsta componentei mai mică de cinci ani și a selectat cauza 
defecțiunii egală cu „Defect al produsului”, continuă procesarea făcând clic pe „Continuare fără bon”. 
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După apăsarea de către Validator a butonului „Continuare fără bon”, furnizorul primește un e-mail în 
care este indicată data limită pentru cererea contradictorie (15 zile calendaristice de la data trimiterii 
cardului de anomalie). Furnizorul, din comunitatea sa, are posibilitatea de a solicita Contestația. 

 
Exemplu de e-mail pe care îl primește furnizorul 
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Dacă este deschisă procedura contradictorie, Responsabilul de defect primește o notificare și un e-mail 
privind datele contradictorii propuse, fiind trimisă o notificare Raportorului și utilizatorului validator. 

 

 
 

 
 

Utilizatorul poate accesa Defectul făcând clic direct pe linkul din notificare sau din e-mail sau căutând fila din 
catalogul de servicii al CMD făcând clic pe „Defecte cu contestație” sau din „Căutare defecte”. 
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Responsabilul de defect poate „Anula Contestația” sau „Gestiona contestația”. Dacă decide să gestioneze 
contestația, va continua făcând clic pe „Gestionare contestație”, iar statutul contestației este „Solicitat”. 

 

 

 
Se deschide un formular cu datele deja evaluate, acestea sunt datele introduse de furnizor 

 
• Data propusă pentru colectarea materialelor 

• Data contestației preconizate 

 
Datele pot fi modificate de Responsabilul de defect. 
Responsabilul de defect trebuie să indice numele, prenumele, adresa de e-mail, unitatea contactului tehnic 
care va fi interesat de procedura contestației. 
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Responsabilul de defect continuă făcând clic pe butonul „Confirmare” 

 

 

 
Statutul contestației se schimbă din „Solicitat” în „Confirmat”. După confirmare, un e-mail și o notificare vor fi 
trimise către furnizor. 

 
Când primește documentul de analiză de la contactul tehnic, și pe baza rezultatului contestației, 
Responsabilul de defect poate deschide două scenarii diferite. 
De la data contestației, în exemplul 22 octombrie 2018, va fi vizibil un buton „Încărcare raport de analiză 
tehnică”, unde Responsabilul de defect poate încărca documentul obținut offline făcând clic pe „Încărcare 
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raport de analiză tehnică, altfel butonul nu va fi vizibil. După ce se face clic pe butonul „Încărcare raport de 
analiză tehnică”, utilizatorul poate încărca documentul de analiză tehnică și face clic pe butonul „Salvare”. 
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După ce documentul este încărcat, vor fi vizibile două butoane: 

 
• Confirmare validare: formularul va fi certificabil în scopul evaluării furnizorului 

• Arhivă: defectul se schimbă în „Arhivat” și nu este inclus în calculul evaluării furnizorului. 

 
Dacă managerul face clic pe „Confirmare validare” 
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Starea Contestației se schimbă din „Confirmat” în „Terminat”. 

 

 
 

Dacă utilizatorul face clic pe „Arhivare”, starea cardului de anomalie se schimbă din „Validat” în „Arhivat” 

 
3.3.4. ”Evaluarea ofertei tehnice și de management” 

 

 

Responsabilul de defect accesează pagina principală GCVM la „Evaluarea ofertei tehnice și de 
management” făcând clic pe linkul corespunzător. 
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Utilizatorul poate căuta un Defect cu un bon pentru evaluarea ofertei tehnice și de management, încărcat 
de furnizor, prin filtrele de căutare sau selectând defectul de interes din lista de file. 
 

 
 

 

 
După acces, în defect, utilizatorul trebuie să avanseze în procesarea ofertei făcând clic, în secțiunea 
„Bon”, pe butonul „Vizualizare”. 
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Utilizatorul Enel continuă evaluarea făcând clic pe butonul „Evaluare ofertă” 
 

 
 
 

Acesta poate avansa în evaluare selectând Certificatul de servicii de management tehnic selectând: 

 
• Da 

• NU 

• NU-Ofertă nouă 
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1) Dacă Responsabilul de defect selectează „DA”, acceptați oferta și faceți clic pe „Salvare” 

 

 
 

Butonul „Trimite la validator” este activat, prin selecție, managerul trimite o cerere de evaluare a ofertei 
către validator. 
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Sistemul trimite automat o notificare validatorului și acesta continuă cu evaluarea ofertelor de preț făcând 
clic pe butonul „Evaluare ofertă”. 
 

 
 

Dacă validatorul aprobă costurile (DA), după afișarea câmpului „Sumă” numai în citire iar LCL (câmp 
text) trebuie introdus în mod obligatoriu, după ce se face clic pe butonul de salvare. 
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Validatorul poate avansa procesarea făcând clic pe butonul „Confirmare costuri”. 
 

 
 

Un e-mail se trimite automat furnizorului de acceptare a ofertei și sistemul trimite o notificare către 
Responsabilul de defect de acceptare a ofertei. Furnizorul continuă cu repararea sau înlocuirea 
componentei. 

 
În cazul în care Validatorul respinge costurile (NU), după afișarea câmpului „Sumă” numai în citire, 
acesta poate selecta opțional înstrăinarea pentru fiecare cod de bare prezent bifând caseta de selectare, 
un e-mail fiind trimis furnizorului și o notificare în Sistem către Responsabilul de defect că bonul a fost 
„închis”. 

 
2) Dacă Responsabilul de defect selectează „NU”, acesta refuză oferta 
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Sistemul trimite automat solicitarea de evaluare a ofertei către Validator făcând clic pe butonul „Trimite 
către validator”. 
 

 
 

Validatorul continuă cu evaluarea ofertei făcând clic pe butonul „Evaluare ofertă” 
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Dacă validatorul confirmă costurile (DA), după ce a afișat câmpul „Sumă” doar în citire, trebuie introdus 
câmpul LCL (câmp text) și trebuie introdusă descrierea motivației (câmp de note), face clic pe butonul 
„Salvare”. 

 

 

 
Un e-mail este trimis furnizorului și o notificare către Responsabilul de defect de acceptare a ofertei. 
Furnizorul continuă cu reparația / înlocuirea. 
 

 
 

Dacă Validatorul respinge costurile (NU), după afișarea câmpului „Sumă” numai în citire, continuați 
făcând clic pe butonul „Salvare”. 
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Opțional poate selecta Înstrăinare făcând clic pe butonul Înstrăinare Cod de bare. 
 

 
 

Utilizatorul poate avansa bifând caseta de selectare pentru fiecare cod de bare care va fi înstrăinat 
făcând clic pe „Înstrăinare”, altfel închide activitatea făcând clic pe butonul „Închidere”. 
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Validatorul respinge costurile făcând clic pe butonul „Respingere costuri” iar bonul se închide automat. 

 
Starea bonului se schimbă din „Deschis” în „Închis”. 
 

 
 

Este trimis un e-mail Furnizorului și o notificare către Responsabilul de defect că Bonul a fost „Închis”. 

 
Responsabilul de defect, afișează bonul în starea „Închis” și îl poate modifica în „Închis cu comunicare”. 
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3) Dacă Responsabilul de defecte solicită o nouă ofertă, va fi trimis un e-mail pentru a notifica furnizorul 
cu privire la încărcarea unei noi oferte. 
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3.3.5. ”Verificarea Enel și închiderea bonului” 
 

În ”Verificarea Enel și închiderea bonului” utilizatorul Validator accesează: 

• Din pagina principală „Managementul ciclului de viață al materialelor” selectând „Componente 
și defecte ale materialelor” 

• făcând clic pe notificarea primită de la sistem și vizibilă pe pagina principală a „Managementului 
ciclului de viață al materialelor” 
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Validatorul selectează defectul în stare validată cu un bon în starea „Finalizat” sau caută prin filtrele de 
căutare. 
 

 

 

Validatorul avansează procesarea bonului făcând clic pe butonul „Vizualizare” 
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Validatorul continuă cu închiderea bonului făcând clic pe butonul „Închidere bon” 
 

 
 

Validatorul și / sau managerul din această fază confirmă sau modifică INTERVALELE DE TIMP DE 
DEDUS introduse de furnizor unde își introduce valorile, motivând schimbarea în câmpul de descriere. 
Sistemul recalculează timpii (timp brut, timp net). 

 
Starea cardului de bon se schimbă din „Finalizat” în „Închis” 
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Sistemul trimite automat o notificare către Responsabilul de defect pentru a continua închiderea cu 
comunicarea bonului. 
 

 
3.3.6. Închiderea bonului cu comunicare 

 

 

În ”Închiderea bonului cu comunicare” Responsabilul de defect accesează: 

 
• Din pagina principală „Managementul ciclului de viață al materialelor” selectând „Componente 

și defecte ale materialelor” 

• făcând clic pe notificarea primită de la sistem și vizibilă pe pagina principală a „Managementului 
ciclului de viață al materialelor” 

 

 
 

Responsabilul de defect selectează defectul cu bon în starea „Închis” pentru a continua cu schimbarea 
stării bonului în „Închis cu comunicare” 
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În această etapă, Responsabilul de defect poate: 

• modifica dacă este necesar intervalele de timp introduse de furnizor făcând clic pe „Modificare 
intervale de timp” 

• introduce ora de certificare convenită, marca „Defectul neimputabil furnizorului” și modifica datele 
existente dând clic pe „Modificare”. 

• schimba starea bonului din „Închis” în „Închis cu comunicare” 
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Dacă Responsabilul de defect face clic pe „Închidere cu comunicare”, starea bonului se schimbă din 
„Închis” în „Închis cu comunicare” 

 
În această etapă a procesului, Responsabilul de defect poate continua extinderea garanției în timp, 
făcând clic pe „Extindere garanție”. 

 

 
 
Prelungirea garanției va coincide cu zilele indicate în timpul net. Dacă doriți să continuați cu garanția 
extinsă, selectați codul de bare și faceți clic pe „Salvare”, în caz contrar, dacă nu doriți să continuați, 
faceți clic pe „Închidere”. 
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3.3.7. Managementul masiv al garanțiilor 
 

Responsabilul de defect accesează faza „Managementul masiv al garanțiilor” selectând din secțiunea 
CMD a paginii principale, „Managementul masiv al garanțiilor sau făcând clic pe notificarea primită din 
sistem și vizibilă întotdeauna pe pagina principală. 
 

 
 

Utilizatorul are la dispoziție un formular prin care este posibil să efectueze căutări multiple sau simple 
pentru următoarele câmpuri: 

 
• Cod material 

• Zona 

• Numărul Defectului 

• Număr bon 

• Stare defect 

• Specificație tehnică 

• GM Terț 

• MG Local 
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• Denumirea furnizorului 

• Numărul Documentului de Achiziție 

• Model furnizor 

• Număr de serie al Furnizorului 

• Anul de fabricație 

• Amplasament 

• OdA 

• Data OdA 

• Număr de test 

• Numărul de test al furnizorului 
 

 
 

Sau puteți continua selectând cardul de anomalie la care să faceți o prelungire a garanției. 

 

 
 

 
 
Înainte de extinderea garanției, codul de bare selectat are „Termenul de garanție” stabilit pentru 
09.01.2020. 
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După aceea prelungirea garanției, un exemplu cu 30 de zile, făcând clic pe butonul „Salvare”. 
 

 
 

Caseta de selectare „Garanție extinsă” este completată automat. 
 

 
 
Termenul garanției se schimbă din 09.01.2020 la 01.10.2020, iar câmpul Extindere garanție este 
suplimentat cu 30 (zile), care corespunde zilelor de prelungire. 
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3.3.8. Certificarea parțială a datelor pentru Evaluarea furnizorului 
 

În prezent, Certificarea parțială a datelor pentru Evaluarea furnizorului este vizibilă doar pentru țara Italia. 
Responsabilul de defect accesează funcția „Certificarea parțială a datelor pentru Evaluarea furnizorului” 
selectând din meniul CMD de pe pagina principală GCVM elementul „Certificarea parțială a datelor 
pentru evaluarea furnizorului”. 
 

 
 

Responsabilul de defect afișează o listă de defecte în starea ”Validat” cu bonurile aferente în starea 
„Deschis”. 
Lista afișează numai lista defectelor care pot fi certificate din trimestrul curent. 

 
Responsabilul de defect continuă să selecteze defectele care urmează să fie certificate prin alegerea 
unei casete de selectare, plasată lângă numărul defectului. 

 
Făcând clic pe butonul „Certificare”. 
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Sistemul afișează un formular cu trimestrul curent și dacă Responsabilul de defect decide să certifice 
defectul, faceți clic pe butonul „Confirmare” altfel pe „Anulare”. 
 

 
 

iar după „Confirmare”, sistemul produce un fișier csv. 
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După crearea fișierului csv, în Detaliul componentei aferent defectului (atât în ecranul Enel cât și în 
ecranul Furnizorului), va fi afișată secțiunea denumită ”Certificarea de evaluare a Furnizorului”, cu ”Tipul 
de certificare” și ”Trimestrul” cerificării, ”Zilele de intervenție”. 
Fișierul csv va putea fi descărcat cu detaliile datelor certificate. 
 

 
 

 
 
 

3.3.9. Certificarea totală a datelor pentru Evaluarea furnizorului 
 

 

În prezent, Certificarea totală a datelor pentru Evaluarea furnizorului este vizibilă doar pentru țara Italia. 
Responsabilul de defect accesează funcția „Certificarea totală a datelor pentru Evaluarea furnizorului” 
selectând din meniul CMD de pe pagina principală GCVM elementul „Certificarea totală a datelor pentru 
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evaluarea furnizorului”. 
 

 

 
Responsabilul de defect afișează o listă a defectelor validate fără bon și cu bon în starea „Închis cu 
comunicare”. 
 

 
 

Cardurile care pot fi certificate și făcute vizibile managerului trebuie să îndeplinească următoarele 
cerințe. 

 
• dacă vârsta componentei este > 5 ani: 

Defect cu bon „Închis cu comunicare”  o singură linie în fișierul csv pentru a certifica 
zilele de intervenție 
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Responsabilul de defect continuă să selecteze defectele care urmează să fie certificate, alegând o 
casetă de selectare din dreptul numărului defectului. 

 
Făcând clic pe butonul „Certificare”. 
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Sistemul afișează un formular cu trimestrul curent. Dacă Responsabilul de defect decide să certifice 
cardul de defecte, faceți clic pe butonul „Confirmare” altfel pe „Anulare” 
 

 
 

iar după „Confirmare”, sistemul produce un fișier csv. 
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După crearea fișierului csv, este afișată secțiunea denumită ”Certificarea de evaluare a Furnizorului”, în 
Detaliul componentei aferent defectului (atât în ecranul Enel cât și în ecranul Furnizorului), cu ”Tipul de 
certificare” și ”Trimestrul” cerificării, ”Zilele de intervenție”. 
Fișierul csv poate fi descărcat cu detaliile datelor certificate. 
 

 
 

Starea defectului se schimbă din validat în certificat. 
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• dacă vârsta membrului este <= 5 ani 
Defect cu bonul „Închis cu comunicare”, cauza defecțiunii = defect al produsului, evaluarea 
furnizorului = DA  un singur rând în fișierul csv atât pentru a certifica zilele de intervenție, 
cât și defectul produsului. 
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Cu o certificare parțială deja efectuată. 
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Este posibil să continuați cu certificarea totală, dacă cardul trece într-un alt trimestru (de exemplu, în al 
patrulea trimestru). 

 
Puteți să introduceți sau să modificați datele în câmpul numeric, „Ora convenită” pentru fiecare card de bon, 
înainte de a continua cu certificarea. 
Dacă se evaluează „ora convenită”, în timpul fazei de certificare, sistemul nu va lua în considerare valoarea 
„timpul net”. 
Introducerea „orei convenite” este posibilă numai pentru un defect cu bon. 

 
În acest moment, selectați cardul pe care doriți să îl certificați, continuați făcând clic pe „Certificare”. 

 

 
 

Sistemul afișează un formular cu trimestrul curent. 
Dacă managerul decide să certifice defectul, se face clic pe butonul „Confirmare” altfel pe „Anulare”. 
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după „Confirmare”, sistemul produce un fișier csv. 

 
După crearea fișierului csv, în Detaliul componentei aferent defectului (atât în ecranul Enel cât și în ecranul 
Furnizorului), este afișată secțiunea denumită ”Certificarea de evaluare a Furnizorului”, cu ”Tipul de 
certificare” și ”Trimestrul” cerificării, ”Zilele de intervenție”. 
Fișierul csv poate fi descărcat. 
Starea cardului de anomalie se schimbă din „validat” în „certificat”. 

 
 

• dacă vârsta membrului este <= 5 ani 
Card de anomalie fără bon, cauza defectului = Defect al produsului, evaluarea furnizorului = 
DA. 
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După ce a selectat cardurile pe care dorește să le certifice, Utilizatorul face clic pe butonul „Certificare”. 
 

 

 

 
Sistemul produce un fișier CSV, pe care îl puteți descărca făcând clic pe „Descărcare CSV” sau căutând 
cardul de anomalii de pe pagina principală CMD, făcând clic pe „Căutare card de anomalie”. Puteți 
vizualiza detaliile certificării din „Componente de detaliu” și de acolo puteți descărca fișierul csv. 
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După crearea fișierului csv, sistemul trimite automat o notificare și un e-mail către furnizorii din fișier 
Exemplu: 
Cardul fără bon Cod CMDA-18-000574-ITA a fost certificat pentru utilizarea sa în Sistemul de evaluare 
a furnizorilor societății. Datele vor fi transmise de către ISR, Responsabilul de defect, către achiziții, cu 
următorul raport trimestrial. 

 
Notificarea este trimisă și Raportorului, Validatorului și Responsabilului de defect. 

 
3.3.10. Gestionarea transformatoarelor 

 

 

Funcționalitatea de gestionare a transformatoarelor este vizibilă în prezent numai în Italia, în alte țări 
această funcționalitate este inactivată, la fel și: 
• Emiterea cardului BPV pornind de la Defect. 
• Crearea folderului BPV din Catalogul de servicii. 
• Consultarea listei de foldere BPV din Catalogul de servicii. 
• Selectarea filtrului „Stare BPV” în căutarea defectelor. 

 
Procesarea defectului trimis de SiredWeb sau creat în CMD cu o componentă de tip transformator este 
similară cu cea curentă până la faza de validare a filei. 
Defectul, tip transformator, nu poate avea decât un singur transformator în interior. 

 
Pentru un Defect trimis de SiredWeb, în starea „Trimis” sau pentru un card creat în CMD într-o versiune 
preliminară sau într-o versiune preliminară expirată, validatorul sau Responsabilul de defect continuă să 
selecteze fila care îl interesează. 
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El preia controlul asupra raportului făcând clic pe „Preluarea controlului asupra defectului” 
 

 
 

Și completează Defectul în starea „Trimis”, „Versiune preliminară” sau „Versiune preliminară expirată” 
introducând câmpurile obligatorii enumerate în „Ghid online”. 
 

 
 

După introducerea câmpurilor obligatorii, sistemul va afișa butonul „Valid”. 
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După ce se face clic pe butonul „Validare” și se identifică componenta ca transformator, sistemul va 
aplica logica pe baza anului de producție al materialului. 
Defectele de tip transformator prezente în CMD nu pot avea decât un singur transformator în interior. 

 
Validatorul sau Responsabilul de defect poate solicita aprobarea BPV pentru o componentă de tip 
Transformator. 
Funcționalitatea este disponibilă numai dacă fila este în stare Validată. 
 
Componenta de tip transformator este identificată de GM Terț. 
 
Valorile GM Terț sunt următoarele: 

• FETR13 

• FETR15 

• FETR16 

• FETR17 

• FETR18 

 
Dacă anul de producție al componentei este mai mare de 2000, sistemul afișează butoanele: 

 
• Deschiderea unui bon 

• Solicitare BPV 

• Arhivă 

 
Dacă utilizatorul decide să emită un BPV, făcând clic pe butonul „Solicitare BPV” și anul de producție 
este mai mare de 2000, transformatorul poate fi înstrăinat sau reparat / revizuit. 
 



 

 

TIC Global 

Unitate / Unitate 

 
Prezentul document conține informații confidențiale proprietatea Enel SpA și va fi utilizat de către destinatar numai în scopurile pentru care a fost primit. 

Orice formă de reproducere sau publicare fără acordul expres al Enel SpA este interzisă. 

 

 
REPRODUCEREA ESTE INTERZISĂ  UZ INTERN 

Model 
RM700-Manualul 
Utilizatorului 

Tip 
Document 

Funcție 
GCVM CMD – Manual de utilizare ENEL 

Codul documentului 
[PRJ022352 Digital – 
Managementul 
ciclului de viață al 
materialului] 

Data și Versiunea 
27/01/2020 V1 

Denumirea 
documentului 
Manual de utilizare 
GCVM CMD Enel(UK) 
V1 

Pagina 

76 

din 

112 

 

 
 

Dacă anul de producție este mai mic de 2000, sistemul afișează tastele 

• Solicitare BPV 

• Arhivă 

 
Dacă utilizatorul decide să emită un BPV, făcând clic pe butonul „Solicitare BPV”, iar anul de construcție 
este mai mic de 2000, transformatorul nu poate fi decât casat. 
 



 

 

TIC Global 

Unitate / Unitate 

 
Prezentul document conține informații confidențiale proprietatea Enel SpA și va fi utilizat de către destinatar numai în scopurile pentru care a fost primit. 

Orice formă de reproducere sau publicare fără acordul expres al Enel SpA este interzisă. 

 

 
REPRODUCEREA ESTE INTERZISĂ  UZ INTERN 

Model 
RM700-Manualul 
Utilizatorului 

Tip 
Document 

Funcție 
GCVM CMD – Manual de utilizare ENEL 

Codul documentului 
[PRJ022352 Digital – 
Managementul 
ciclului de viață al 
materialului] 

Data și Versiunea 
27/01/2020 V1 

Denumirea 
documentului 
Manual de utilizare 
GCVM CMD Enel(UK) 
V1 

Pagina 

77 

din 

112 

 

 

 
 

3.3.10.1. Solicitare BPV (BPV) 
 

După ce utilizatorul a selectat „Solicitare BPV”, sistemul deschide o fereastră pop-up în care permite 
selectarea tipului de BPV: 

• Înstrăinare / Casare 

• Reparare 
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dacă anul de producție este mai mic de 2000, nu se poate selecta „Reparare”. 

 
După selectarea tipului de BPV, în fereastra pop-up, utilizatorul trebuie să evalueze în mod obligatoriu. 

• Greutatea totală TR 

• Greutatea uleiului (kg) 

• Măsurarea PCB (ppm) 

• Materialul de înfășurare (listă de selectare cu două valori: cupru, aluminiu) 

• CO 

• Zonă 
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Dacă Defectul a fost generat în Sired, câmpurile Greutate totală TR, Greutate ulei (Kg), Măsurare PCB 
(ppm) și Materialul de înfășurare pot fi deja populate, iar sistemul CMD le face vizibile și modificabile. 
După confirmare, sistemul generează automat un cod BPV, iar starea BPV este completată cu „Emis”. 

 
Alegerea de către validator de a emite BPV oferă utilizatorului posibilitatea de a anula BPV făcând clic 
pe „Anulare BPV”. 
 

 

 

Și Responsabilul de defect poate modifica „BPV” făcând clic pe butonul „Modificare BPV”; sistemul pune 
la dispoziție două butoane:   „Anulare BPV” și „Modificare BPV”. 
 

 

 
Când Responsabilul de defect decide să schimbe tipul de BPV făcând clic pe „Modificare BPV”, sistemul 
deschide o fereastră pop-up, completată cu datele existente în prezent în sistem. 
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Dacă decideți să modificați chiar și o singură dată dintre cele prezente, după confirmare, sistemul 
anulează vechiul BPV și generează unul nou. 
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Sistemul generează automat un nou număr de card BPV și urmărește operațiunea de anulare și de 
emitere a unui nou BPV în Istoricul activității. 
 

 
3.3.10.2. Anularea BPV de către Validator sau de Responsabilul de defect 

 

BPV poate fi anulat de Validator sau de Responsabilul de defect apăsând pe „Anulare BPV”. 
 

 
 

Când BPV este anulat, dacă anul de producție al componentei este mai mic de 2000, sistemul afișează 
butoanele: 

• Emitere BPV 

• Arhivă 
 

 
 

Dacă anul de producție al componentelor este mai mare de 2000, sistemul afișează tastele: 
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• Deschiderea unui bon 

• Emitere BPV 

• Arhivă 
 

 
 

3.3.10.3. Crearea folderului BPV 
 

Din pagina principală GCVM, din secțiunea CMD prin link-ul catalogului de servicii, Validatorul și 
Responsabilul de defect pot continua cu crearea folderului BPV făcând clic pe „Creare folder BPV”. 
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Utilizatorul Validator sau Responsabilul de defect, înainte de a continua cu crearea folderului, trebuie să 
indice tipul folderului BPV, selectând unul dintre elementele prezente în câmpul „Tip BPV”: 
• Reparare / revizie 
• Înstrăinare 
după selectarea tipului BPV, faceți clic pe butonul „Salvare”. 
 

 

 
 

Din fila „Detalii” a folderului, Validatorul sau Responsabilul de defect afișează codul folderului BPV și 
starea folderului în „Versiune preliminară”. 
Făcând clic pe butonul „Asociat” și apoi pe butonul „Inserare” se continuă cu inserarea transformatoarelor 
în folder. 
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selectați codurile BPV pentru a insera în folder și faceți clic pe butonul „Confirmare”. 
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Făcând clic pe fila Detalii, utilizatorul introduce numărul ODA / ODV în „Numărul ODV / ODA și face clic 
pe butonul ”Trimitere”. 
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Dacă utilizatorul dorește să marcheze folderul BPV ca „Trimis”, se face clic pe „DA”. 
 

 
 

În același timp, starea cardului BPV a tuturor defectelor referitoare la obiectele BPV din folder va fi și ea 
schimbată din „BPV emis” în „Trimis”. 
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În acest moment utilizatorul poate efectua trei operațiuni de: 

• Rectificare 

• Înghețare 

• Imprimare PDF 

 
Butonul „Rectificare” 
Utilizatorul poate modifica folderul BPV făcând clic pe butonul „Rectificare”. Operațiunea de rectificare 
poate fi efectuată numai dacă folderul BPV este în starea „Trimis” și nu a fost efectuată operațiunea de 
înghețare a folderului. 
Făcând clic pe butonul „Rectificare” puteți elimina sau adăuga din folder codurile BPV din fila Asociat. 
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Făcând clic pe butonul Trimitere, transformatoarele adăugate sau șterse din folderul BPV sunt arhivate 
în fila Istoric. 

 
Butonul „Înghețare” 
Selectând butonul „Înghețare”, folderul rămâne în starea „Trimis” și nu va mai fi posibilă rectificarea 
folderului BPV. Butonul „Imprimare PDF” rămâne vizibil și poate fi utilizat. 
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Butonul „Imprimare PDF” 
Selectând butonul „Imprimare PDF”, sistemul generează PDF-ul care conține lista transformatoarelor. 
Puteți întotdeauna să imprimați un PDF făcând clic pe butonul „Imprimare PDF”. 
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3.3.11. Manual de utilizare 

 
Funcționalitatea de descărcare a manualului permite utilizatorului să dispună de manual în orice moment. 
Făcând clic pe linkul ”Manual de utilizare” începe descărcarea manualului relevant în format .pdf. 
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3.3.12. Raportare CMD 
 

Pentru a accesa Raportarea CMD, utilizatorul Enel face clic pe simbolul de sub „e” al Enel. 
 

 
 

Selectați elementul „Rapoarte” 
 

 

 

selectați raportul vizat din listă. 
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3.3.12.1. Crearea raportului în MLM 
 

Puteți crea un Raport, utilizând instrumentul „Generator de rapoarte” accesând fila „Rapoarte” din listă 

 

 
 

Făcând clic pe butonul „Raport nou” puteți crea un raport nou 
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Va fi afișată o listă de tipuri de rapoarte împărțite pe categorii din care să alegeți. 
Din partea administratorului de sistem, puteți să definiți noi „tipuri de rapoarte” care să indice obiectul principal 
de la care să porniți și orice obiecte conexe selectând câmpurile care vor fi puse la dispoziție în raport și tipul 
de includere între obiectele „cu” sau „cu și fără” 

 

 

 
 

Continuăm selectând tipul de raport (de exemplu „Caz CMD + Detalii anomalie”) și făcând clic pe Continuare 

 

 
 

Acces la instrumentul Generator de rapoarte 
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Putem schimba titlul Raportului în colțul din stânga sus făcând clic pe pictograma creion. 

 

 
 

Putem insera câmpuri noi în raport scriind numele acestora în câmpul „Coloane” și să le grupăm după rând 
inserând câmpurile pe care dorim să le folosim în „grup” în secțiunea „Grupare linii”. 
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Se pot defini diferite formate de raport în funcție de „grupările” introduse 
 

 

 
Puteți defini filtre în raport cu datele afișate 
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Putem adăuga filtre de condiții logice precum „1 ȘI (2 SAU 3)” pentru a îmbunătăți selecția datelor. 

 

 
 

După ce am finalizat Raportul, puteți continua cu „Salvare și Rulare” alegând folderul în care să salvați 
Raportul (rapoarte private, rapoarte publice sau un folder creat special). 
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Pentru fiecare raport este posibil să activați și să afișați graficul relativ făcând clic pe pictograma din dreapta 
sus. 

 

 

 
Puteți schimba tipul de diagramă de afișat pe baza tipului de Raport dezvoltat (Rezumat sau Matrice) făcând 
clic pe pinionul din dreapta sus. 
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Puteți grupa mai multe rapoarte grafice într-un singur ecran denumit Tablou de bord. Făcând clic pe fila 
Tablou de bord puteți vizualiza o listă de tablouri de bord sau puteți genera unul nou (dacă utilizatorul are 
drepturile necesare). 
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Fiecare grafic dintr-un tablou de bord are o relație de 1 la 1 cu un Raport. Puteți să faceți referire la același 
raport într-un tablou de bord pentru a afișa informații diferite (de exemplu, cu o diagramă plăcintă care 
prezintă stări diferite și cu un grafic numeric care prezintă o informație metrică). 
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Tipuri de rapoarte 
 

3.4 CMD - Defecte ale componentelor 

 
Descriere 

 
Tipul de raport „Defecte ale componentelor” poate fi utilizat pentru a genera rapoarte care au scopul 
de a indica informațiile legate de defectele găsite și componentele legate de acestea din urmă. 
Raportul generat din acest tip de raport vă va permite să afișați defectele (și componentele) 
deschise direct în CMD, defectele provenind din SiredWeb și din migrare. De asemenea, vor fi 
afișate defectele în curs și cele pentru care procesarea a fost deja finalizată. Defectele vor fi afișate 
indiferent de conexiunea lor cu bonul. 

 
Obiecte prezente în tipul raportului 

 
• Caz (Defecte) 
• Componentă (Componente) 

 
Utilizare 

 
Pentru o generare corectă a rapoartelor care utilizează acest tip de raport, trebuie efectuată una 
dintre următoarele operațiuni: 

 
• Introduceți cel puțin un câmp al defectului și cel puțin un câmp al componentei între coloanele 

de afișat. 
• Introduceți un filtru pe tipul de înregistrare așa cum se arată în imaginea următoare. 
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3.5 CMD - Bon cu defect și componente 

 
Descriere 

 
Tipul de raport „Bon cu defecte și componente” are menirea de a pune la dispoziția utilizatorului o cantitate 
de informații necesare pentru generarea de rapoarte care indică bonurile deschise cu defectele aferente și 
informații despre componentele conectate la fiecare defect afișat. Acest tip de raport va prelua doar defectele 
legate de un bon. Defectele fără bon pot fi recuperate folosind tipul de raport numit „Defecte ale 
componentelor”. 

 
Obiecte prezente în tipul raportului 

 
• Caz (atât pentru Bon, cât și pentru Defect) 
• Componentă (Componente) 

 
Utilizare 

 
Pentru o generare corectă a rapoartelor care utilizează acest tip de raport, trebuie efectuată una dintre 
următoarele operațiuni: 

 
• Introduceți cel puțin un câmp al bonului, al defectului și al componentei între coloanele de 

afișat. 
• Introduceți un filtru pe tipul de înregistrare așa cum se arată în imaginea următoare. 
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4. Model de date 
 

4.1 Diagrama E-R vs tipul raportului 

 
Caz (Defect și Bon) și Componentă (Componente) sunt obiectele Modelului de Date implicate în 
raportarea CMD și interogate după tipurile de raport descrise anterior. 

 

 
 
 

Mai jos este redată o listă cu toate câmpurile legate de bon, defectul și componenta care pot fi 
utilizate în raport. 

 

 
 

4.2 Bon - Caz 
 

Etichetă 
(ENG) 

API Valori admise 

Număr bon MLM_CMD_TicketNumber__c  

Data bonului 
deschis 

MLM_CMD_TicketOpenedDate__c  

ATI/RTI MLM_TCA_ATI_RTI__c  

Furnizor MLM_CMD_F_SupplierName__c  

Cod TVA MLM_CMD_VatNumber__c  

Ultimele zile 
de intervenție 
de certificare 

MLM_CMD_LastCertInterventionDays__c  

Extindere 
masivă a 
garanției 

MLM_CMD_MassiveWarrantyExtension__c  

Data bonului 
închis 

MLM_CMD_TicketClosedDate__c  

CUI (Codul 
de identificare 
al 
Furnizorului) 

MLM_CMD_CUI__c  

Permisiune MLM_CMD_TechnicalPermission__c • DA 
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tehnică • NU 
• NU - O nouă ofertă de preț 

Mod de 
întreținere 

MLM_CMD_MaintenanceMode__c 

• Intervenția a fost efectuată 
direct la instalația în care 
este instalat / amplasat 
materialul 

• Intervenția a fost efectuată în 
fabrica producătorului sau au 
fost trimise piese de schimb 

• Nu a fost efectuată nicio 
intervenție asupra 
materialului 

• Intervenția a fost efectuată 
de la distanță (prin telefon / 
e-mail sau altele) 

Garanție MLM_CMD_Warranty__c 
• Da 
• Nu 

Tipul de 
întreținere 

MLM_CMD_MaintenanceType__c 
• Reparate 
• Înlocuite 

Suma Ofertei 
de întreținere 

MLM_CMD_MaintenanceQuoteAmount__c  

Descrierea 
defectului 
furnizorului 

MLM_CMD_SupplierDefectDescription__c  

Aprobarea 
Responsabilu
lui de defect 

MLM_CMD_DefectHandlerApproval__c  

Nu este 
cauzat de 
furnizor 

MLM_CMD_NotCausedBySupplier__c  

Taxe de 
întreținere 

MLM_CMD_MaintenanceCharges__c 
• Furnizor 
• Enel 

Descriere 
garanție 

MLM_CMD_WarrantyNote__c  

Acceptare 
întreținere 

MLM_CMD_AcceptMaintenance__c  

Inspecție și 
analiza 
Sumei ofertei 

MLM_CMD_InspectionAndAnalysisQuoteAmount__c  

Notă de 
întreținere 

MLM_CMD_MaintenanceNote__c  

Timp 
convenit de 
certificare 

MLM_CMD_CertificationAgreedTime__c  

Numele Ref 
Tehn Enel 

MLM_CMD_EnelTechRefName__c  

Prenumele 
Ref Tehn 
Enel 

MLM_CMD_EnelTechRefSurname__c  
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Adresa Ref 
Tehn Enel 

MLM_CMD_EnelTechRefAddress__c  

Emailul Ref 
Tehn Enel 

MLM_CMD_EnelTechRefEmail__c  

Telefonul Ref 
Tehn Enel 

MLM_CMD_EnelTechRefPhone__c  

 

4.3 Defect - Caz 
 

Etichetă 
(ENG) 

API Valori admise 

Data 
defectului 
creat 

MLM_CMD_AnomalyCreatedDate__c 
 

Data 
defectului fără 
bon deschis 

MLM_CMD_DefectWithoutTicketOpenedDate__c 
 

Țară MLM_TSM_Country__c 

• ARG 
• BRA 
• CHL 
• COL 
• ESP 
• ITA 
• PER 

Cantitate MLM_CMD_BarcodeQuantity__c  

Garanție MLM_CMD_Warranty__c 
• Da 
• Nu 

Numărul 
Defectului 

MLM_CMD_AnomalyFormNumb__c  

Data detectării MLM_CMD_DetectionDate__c  

Anul de 
fabricație 

MLM_CMD_ProductionYear__c  

Codul de 
material Enel 

MLM_CMD_F_Product2__c  

Descriere 
codului de 
material Enel 

MLM_CMD_F_MaterialCodeDescription__c  

Specificație 
tehnică 

MLM_CMD_F_TechnicalSpecification__c  

Model furnizor MLM_CMD_Code__c  

Nivel de 
tensiune 

MLM_CMD_VoltageLevel__c 
• AT 
• MT-BT 
• Altele 

Descrierea 
defectului 

MLM_CMD_DefectDescription__c  

Descrierea 
contextului 

MLM_CMD_ContextDescription__c  

Acțiuni privind 
descrierea 

MLM_CMD_ActionGroundDesc__c  
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solului 

Tip Defect MLM_CMD_DefectType__c 

• Altele 
• Din specificații 
• Electric 
• Mecanic / Structural 
• Pierdere de ulei 
• Pierdere de gaze 

Defecțiune MLM_CMD_Breakdown__c 
• Da 
• Nu 
• Prospectiv 

Impactul 
asupra 
mediului 

MLM_CMD_EnvImpact__c 
• Fără risc de mediu 
• Risc de mediu 
• Accident de mediu 

Importanța 
defectului 

MLM_CMD_DefectImportance__c 
 

GM Terț MLM_CMD_F_GM_Third__c  

MG Local MLM_CMD_F_MG_Local__c  

Tipul de 
întreținere 

MLM_CMD_MaintenanceType__c 

• Reparate 
• Înlocuite 
• IGA 
• IGM 
• IGB 
• Activitate MaRe 
• Provv. SIGMA 
• Id provv. MaRe 

Defect 
detectat 

MLM_CMD_DetectedDefect__c 
 

Anul de lucru MLM_CMD_WorkingYear__c  

Cod categorie 
material 

MLM_CMD_M_MaterialCategoryCode__c 
 

Vârstă 
estimată 

MLM_CMD_F_EstimatedAge__c 
 

Material 
reutilizabil 

MLM_CMD_ReusableMaterial__c 
 

Evitați 
Defecțiunile 
prin Întreținere 

MLM_CMD_AvoidFailureWithMaintenance__c 
 

Evaluarea 
furnizorilor 

MLM_CMD_VendorRating__c 
• Da 
• Nu 

Motiv de 
întreținere 

MLM_CMD_MaintenanceReason__c 
 

Originea 
defectului 

MLM_CMD_DefectOrigin__c 
 

Vătămare MLM_CMD_Injury__c 
• Fără vătămări 
• Vătămare potențială 
• Vătămare 

Descriere GM 
Terț 

MLM_CMD_F_GMThirdDesc__c 
 

Descriere MG MLM_CMD_F_MGLocalDesc__c  
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local 

Cod de 
întreținere 

MLM_CMD_MaintenanceCode__c 
 

Impactul 
asupra 
siguranței 

MLM_CMD_SafetyImpact__c 
 

Luna de lucru MLM_CMD_WorkingMonth__c  

Cauza 
defecțiunii 

MLM_CMD_FailureCause__c 

• Defect material 
• Greșeală de instalare 
• Daune de transport 
• Alte cauze 

Starea 
sănătății 
componentelo
r 

MLM_CMD_ComponentHealthStatus__c 

 

Nivel de 
prioritate de 
risc 

MLM_CMD_RiskPriorityLevel__c 
 

Greutatea 
totală TR 

MLM_CMD_TotalWeightTR__c 
 

Greutatea 
uleiului (kg) 

MLM_CMD_OilWeight__c 
 

Dimensiune 
PCB (ppm) 

MLM_CMD_PCBSize__c 
 

Material de 
înfășurare 

MLM_CMD_WindingMaterial__c 
• Cupru 
• Aluminiu 

Furnizor MLM_CMD_F_SupplierName__c  

Cod TVA MLM_CMD_VatNumber__c  

CUI (Codul de 
identificare al 
Furnizorului) 

MLM_CMD_CUI__c 
 

Producător în 
placă 

MLM_CMD_ManufacturerInPlate__c 
 

Zona MLM_CMD_Area__c  

CO MLM_CMD_AsidCo__c 

Zonă MLM_CMD_AsidZone__c 

Numele Ref 
Tehn Enel 

MLM_CMD_EnelTechRefName__c 
 

Adresa Ref 
Tehn Enel 

MLM_CMD_EnelTechRefAddress__c 
 

Telefonul Ref 
Tehn Enel 

MLM_CMD_EnelTechRefPhone__c 
 

FedId Ref 
Tehn Enel 

MLM_CMD_EnelTechRefFedId__c 
 

Prenumele 
Ref Tehn Enel 

MLM_CMD_EnelTechRefSurname__c 
 

Emailul Ref 
Tehn Enel 

MLM_CMD_EnelTechRefEmail__c 
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Telefon 
(alternativ) 

MLM_CMD_Phone__c 
 

Societatea 
emitentă 

MLM_CMD_IssuingCompany__c 
 

Stadiu Stadiu 

• Versiune preliminară 
• Versiune preliminară expirată 
• Trimis 
• Validat 
• Certificat 
• Arhivat 
• Anulat 

Nume 
proprietar 

MLM_CMD_F_OwnerName__c 
 

Contestație MLM_CMD_Contradictory__c  

Stare 
Contestație 

MLM_CMD_ContradictoryStatus__c 

• Solicitat 
• Confirmat 
• Modificate 
• Terminat 
• Anulat 

Bon nr. MLM_CMD_F_TicketNr__c  

Sistem sursă MLM_CMD_SourceSystem__c 
• CMD 
• SiredWeb 

 

4.4 Componentă - MLM_CMD_AnomalyDetails__c 
 

Etichetă (ENG) API Valori admise 

Numărul contractului MLM_CMD_ContractNumber__c  

Oda MLM_CMD_Oda__c  

Data Oda MLM_CMD_DataOda__c  

Codul de material 
Enel 

MLM_CMD_F_MaterialCode__c 
 

Specificație tehnică MLM_CMD_TechSpec__c  

MG Local MLM_CMD_F_MGLocal__c  

Descriere MG local MLM_CMD_F_MGLocalDesc__c  

GM Terț MLM_CMD_F_GMThird__c  

Descriere GM Terț MLM_CMD_F_GMThirdDesc__c  

Număr de serie Enel MLM_CMD_EnelSN__c  

Stare număr de serie MLM_CMD_StatusSN__c 

• Disponibil 
• Indisponibil 
• În funcțiune 
• Defect 
• Înstrăinat 
• De înstrăinat 

Cod de bare MLM_CMD_Barcode__c  

Cod de bare copil MLM_CMD_ChildBarcode__c  

Cod de bare palet MLM_CMD_BarcodePallet__c  

Lot Producție MLM_CMD_ProductionBatch__c  

Stare componentă MLM_CMD_ComponentStatus__c 
• Instalat 
• Disponibil în PTF 
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• Disponibil în DECS 
• Disponibil în PDI 

Funcția deținută în 
prezent 

MLM_CMD_BarLoc__c 
 

Firmware MLM_CMD_Firmware__c  

CUP MLM_CMD_CUP__c  

Cantitate MLM_CMD_Quantity__c  

Descriere codului de 
material Enel 

MLM_CMD_F_DescMatCode__c 
 

Model furnizor MLM_CMD_Code__c  

Număr de serie al 
Furnizorului 

MLM_CMD_SupplierSN__c 
 

Bobină coduri de 
bare 

MLM_CMD_BarcodeCoil__c 
 

Cod de bare primar MLM_CMD_PrimaryBarcode__c  

Casetă Cod de bare MLM_CMD_BarcodeBox__c  

Efecte MLM_CMD_Effects__c 
• Disponibil 
• Nu este disponibil 

Anul de fabricație MLM_CMD_ProductionYear__c  

Data activării 
garanției 

MLM_CMD_WarrantyActivationDate__
c 

 

Perioada de garanție MLM_CMD_WarrantyPeriod__c  

Data de încheiere a 
garanției 

MLM_CMD_WarrantyEndDate__c 
 

Extensie de garanție MLM_CMD_WarrantyExtension__c  

Număr de test Enel MLM_CMD_EnelTestNr__c  

Rezultat Comandă 
de lucru 

MLM_CMD_OutcomeWO__c 
 

Rezultat Dată WO MLM_CMD_OutcomeWODate__c  

Numărul de test al 
furnizorului 

MLM_CMD_SupplierTestNr__c 
 

  



 

 

TIC Global 

Unitate / Unitate 

 
Prezentul document conține informații confidențiale proprietatea Enel SpA și va fi utilizat de către destinatar numai în scopurile pentru care a fost primit. 

Orice formă de reproducere sau publicare fără acordul expres al Enel SpA este interzisă. 

 

 
REPRODUCEREA ESTE INTERZISĂ  UZ INTERN 

Model 
RM700-Manualul 
Utilizatorului 

Tip 
Document 

Funcție 
GCVM CMD – Manual de utilizare ENEL 

Codul documentului 
[PRJ022352 Digital – 
Managementul 
ciclului de viață al 
materialului] 

Data și Versiunea 
27/01/2020 V1 

Denumirea 
documentului 
Manual de utilizare 
GCVM CMD Enel(UK) 
V1 

Pagina 

110 

din 

112 

 

4.5 Diagramă E-R Compact 
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4.6 Diagramă E-R Finalizat 
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5. Atașamente 


