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▪ Procesul Supplier Performance Management

▪ Cum vizualizați rezultatele ȋn WeBUY
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Supplier Performance Management (SPM)
Ce este SPM?

Procesul pe care Enel ȋl are implementat ȋn platforma We Buy pentru evaluarea

comportamentului furnizorilor/ contractanţilor.

Buyers

Cine evaluează?

Gestores del contrato

Empleados Enel que son 

usuarios y beneficiarios 

del contrato

Unde?

Business Systems*

Când?

Fase licitación/ 

adjudicación

✓ Durante toda la 

vigencia del contrato

✓ Mensualmente

✓ cada vez que hay 

una entrega/ ANS

Ce?

✓ Contratos activos

✓ Proveedores activos

Calitate

Punctualitate

Safety

Mediu Înconjurător

Drepturile Omului şi Corectitudine

Inovație și colaborare

Pe baza a ce?



Model de operare

Recolección de datos

Supplier Performance Management

Etapele procesului

1. Colectarea datelor

2. Calculul Supplier 

Performance Index (SPI)

Inovație și colaborare

Drepturile Omului şi 

Corectitudine

Calitate

Punctualitate

Safety

Mediu Înconjurător

SPI = ∑ pondere * Categorie

Supplier Performance Index (SPI)

Pondere

Distribuirea 

ponderei ȋn funcţie 

de riscul asociat GM

Pondere 

predefinită

Dacă una dintre categorii nu este evaluată, ponderea 
respectivă este reatribuită proporţional ȋntre celălalte categorii

Categorie

Pentru fiecare 

categorie

KPIs basados 
en Sistema  

TnR3

KPI din 
Sisteme de 
Business

80%

20%

Dacă într-unul dintre sisteme nu există o evaluare a 
unui KPI, ponderea va fi de 100% din sistemul cu 

date disponibile pentru categoría respectivă

pi

pi

p𝑖 = ponderea KPICi= σ1
𝑖 𝑝𝑖 ∗ 𝐾𝑃𝐼𝑖

Valoarea fiecărei categorii

3. Managementul 

consecințelor și rapoarte

SPI este calculat pentru cele 6 categorii 
Fiecare categorie se calculează cu indicatori (KPIs) definiţi ȋn sisteme informatice şi ȋn aplicaţia TnR

Pondere 

predefinită
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Rezultat

Tipul de 
evaluare

Perimetrul de 
evaluare

Perioada de 
evaluare

Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 … …Luna 12

• Termen Lung

• Performanța furnizorului ȋn funcţie de GM (familia de 
compras) – Evaluare agrupând contracte aparţinând aceluiaşi GM

• Media ultimelor 12 luni (rolling) minus deviația standard

Cx1 Media ultimelor12 luni minus 

deviația standard

20

40

60

80

100

Acţiuni MC

Fără acțiuni

Terminarea contractului

Investigare şi suport

Selectabil pentru premii

Penalizări

Cx1 luna actuală

• Termen scurt

• Performanța furnizorului ȋn funcţie de contract
– evaluare detaliată

• Ultima lună mes
• Media ultimelor trei luni (rolling)

Cx1 Media ultimelor trei luni

(cu excepția celei actuale)

Investigare şi suport

Eligibil pentru
premii pe termen

lung

Blacklist şi terminarea contractului

Penalizări

20 40 60 80 100

20

40

60

80

100

Plan de îmbunătățire

Ok

Acţiuni MC

Acțiunile de gestionare a consecințelor nu sunt automate

Managementul consecințelor (MC) pe categorie de indicatori
Supplier Performance Management

Frecvența lunară



Supplier Performance Management
Ce este Track & Rate?

Track & Rate este o aplicaţie ce permite angajaţilor Enel să

comunice situaţii punctuale asociate performanţei furnizorilor/

contractanţilor ȋn timp real şi de pe orice tip de dispozitiv

(Smartphone, Tablet şi PC).

Informațiile compilate sunt considerate date de intrare pentru

calcularea performanței furnizorului / contractantului pentru

cele 6 categorii de interés: Calitate, Punctualitate, Safety,

Mediu ȋnconjurător, Drepturile omului şi corectitudine,

Inovație și colaborare.



▪ Procesul Supplier Performance Management

▪ Cum vizualizați rezultatele ȋn WeBUY

▪ Rapoarte furnizori

▪ Scorecards (fişe de evaluare furnizori)
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Acces ȋn WeBUY (1/2)

Selectează pentru a te loga



Acces ȋn WeBUY (2/2)

Introduceți adresa de e-

mail și parola pentru a 

vă conecta



Rapoarte furnizori
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• Rapoartele conțin informații despre performanțele furnizorilor la nivel de contract și la nivel

de GM (Grup de Mărfuri)

✓ Contract Supplier Performance: performanța furnizorului la nivel de contract pentru

executantul contractului

✓ Short term supplier performance (performanța pe termen scurt): performanța

furnizorilor într-o anumită lună și în ultimele trei luni (medie), pentru executant și

pentru responsabilul contractului

✓ Long term supplier performance (performanța pe termen lung) : performanța

furnizorului în funcție de GM pentru o anumită lună și în ultimele 12 luni (medie),

pentru executant și pentru responsabilul contractului



Contract Supplier Performance

Selectați pentru a vedea
performanṭa pe termen scurt la 
nivel de contract

Selectați pentru a vedea
performanṭa pe termen lung la 
nivel de GM

Selectați pentru a vedea
performanṭa la nivel de contract

Selectați pentru a schimba
limba



Contract Supplier Performance

Perioada de 
calcul

SPI și 6 categorii de
indicatori pentru a
măsura performanța

Accidente de 
siguranță (Safety 
Accidents)

Selectați pentru a descărca 
raportul

Selectați pentru a ȋnchide
raportul

Pondera categoriilor in
calculul SPI, data ultimei
actualizari

Comentariu relativ
calculului categoriei
I&C



Short Term Supplier Performance

Selectați pentru a descărca 
raportul

Indicele lunar corespunzător 
categoriei evaluate

Media indicelui lunar în 
cele 3 luni anterioare 

Selectați pentru a ȋnchide
raportul

Relevanta indicatorului SPI,
punderea categoriilor in calculul SPI,
data ultimei actualizari

Comentariu relativ
calculului categoriei
I&C



Long Term Supplier Performance

Selectați pentru a descărca 
raportul

Indicele lunar corespunzător 
categoriei evaluate

Media indicelui lunar din
ultímele 12 luni 

Selectați pentru a ȋnchide
raportul

Relevanta indicatorului SPI,
punderea categoriilor in
calculul SPI, data ultimei
actualizari

Comentariu relativ calculului
categoriei I&C



▪ El proceso del Supplier Performance Management

▪ Como visualizar los resultados en WeBUY

▪ Rapoarte furnizori

▪ Scorecards (fişe de evaluare furnizori)
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Scorecards (fişe de evaluare furnizori)
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• Fişele de evaluare a furnizorilor (scorecards) sunt o alternativă grafică pentru a vizualiza 

detaliile performanței executantului la nivel de GM

• Trendul pe baza datelor istorice disponibile



• Selectați Organizația mea (My Organization) din 
meniu

• Alegeți secțiunea Fişe de evaluare (Scorecards)
• Selectați Enterprise Scorecards (Fişe de evaluare 

Întreprindere) pentru a accesa secțiunea Supplier 
Performance ȋn funcţie de GM



Fişe de evaluare pentru Ţara –
Unitatea de Business – GM 
indicate

Numele 
furnizorului

Supplier Performance 
Index (SPI) din ultima 
perioada

Media Supplier 
Performance Index ȋn 
ultimele 12 luni

Trendul 
performanţei

Target-ul este 
stabilit la 100

Alegeți fişa de evaluare pe care 
doriți să o accesați



• Alegeți Forms
• Selectați Scorecard Form



Media Supplier Performance 
Index din ultimele 12 luni

Supplier performance Index  
din perioada ȋn curs

Trend-ul performanţei



Evaluarea pentru fiecare
categorie de performanta

Supplier Performance Index calculat
ca si medie ponderata a categoriilor



Alegeți Arată Trend-ul pentru a accesa 
analiza pe baza datelor istorice

Alegeți Raport tipărit pentru a crea 
o versione sau un pdf



Selectați perioada pe care 
doriți să o vedeți

• SPI Lunar
• Media SPI din ultimele 12 luni

Trend-ul performanţei



Selectați pentru a filtra ȋn funcţie de 
categorie


