
Periodieken

Er bestaan 2 soorten periodieken:

- Standaard periodiek (dit betekent dat het Periodiekencontract met het machtigingsnr volstaat 
en geen extra afspraak voor de productcode nodig is)

- Dedicated periodiek (dit houdt in dat er naast het Periodiekencontract waar het machtigingsnr
in is verwerkt een aparte contractafspraak nodig is specifiek voor deze productcode.)

Voor het selecteren van periodieken gelden de volgende regels: 
Voor een periodiek is een Z011-contract van toepassing met op positie 10 de afspraak PERIOAF. Dit 
contract is tevens de machtiging. Met dit contract heeft een klant toegang tot alle periodiekproducten 
met kenmerk productafspraak en waarde Standaard Periodiek.
Voor klanten die oud assortiment periodieken of dedicated periodiek producten mogen gebruiken 
worden er in SAP ECC Z013-contracten geregistreerd met per positie de toegestane producten.. Dit 
contract wordt ook wel de toegangsafspraak genoemd. Deze contracten bevatten dus aanvullend op 
de Standaard periodieken producten de producten (met waarde Dedicated periodiek) die de klant ook 
op een Z011-contract mag selecteren en aanbieden.
Op de contractposities staan de toegestane producten. Deze Z013-contracten worden gebruikt icm 
Z011-contracten voor producten met kenmerk productafspraak en waarde Dedicated Periodiek.

Dit betekent dat:

- Indien klant een Z011 contract heeft EN klant geen Z013 contract (toegangsafspraak) heeft, 
alleen standaard periodiekproducten te kiezen zijn.

- Indien klant een Z011 contract heeft EN klant een Z013 contract (toegangsafspraak) heeft 
met waarde Standaard Periodiek, alleen standaard periodiekproducten te kiezen zijn.

- Indien klant een Z011 contract heeft EN klant een Z013 contract (toegangsafspraak) heeft 
met waarde Dedicated Periodiek, zowel standaard als dedicated periodiek producten te 
kiezen zijn.

Als er een periodiek product is geselecteerd moeten de volgende gegeven worden meegegeven:
De "Periodiek/Machtiging" (PERIOAF) bevat contractafspraken welke informatie bevatten over de in 
te voeren periodiek. Deze Z011-contracten bevatten naast het contractnummer en omschrijving de 
volgende periodiekspecifieke gegevens:

- Machtigingsnummer
- Periodieknaam

De "Contractafspraak" bevat contractafspraken welke informatie bevatten over de prijsafspraak.
Deze contracten hebben Z013 als kenmerk.


