Activitate terți

Reguli de business

UR-ii introduc nominalizările în GMOIS
Furnizorii descarcă de pe situl Transgaz șabloanele

Tabelele se completează cu valori absolute (nu cu diferențe).

pentru confirmări.

Valorile completate vor corespunde unei singure zile de nominalizare (nu sunt acceptate

Furnizorii completează tabelele excel cu confirmările

tabele cu confirmări pentru mai multe zile).

pentru UR-i, câte un fișier de confirmări pentru

Pot fi trimise mai multe tabele odată (câte unul pentru fiecare zi de nominalizare).

fiecare zi pentru care se face nominalizarea.

Numele fișierului de confirmări va avea forma “Confirmari [Data][Etapa] [Cod Furnizor]”

Fișierele vor fi expediate pe adresa

unde:

comunicarePVT@transgaz.ro

-

[Cod Furnizor] este codul furnizorului care confirmă.
Lista de coduri este publicată de Trangaz pe situl propriu, la adresa:
http://www.transgaz.ro/ro/informații-clienți/platforma-gmois

-

[Data] este data pentru care se face confirmarea (ziua D). Data este în formatul
ZZLLAAAA

-

[Etapa] este unul din următoarele texte:
o NOM – pentru nominalizări (din ziua D-1)
o REN – pentru renominalizări (ziua D-1)
o NIZ – Nominalizări intra zilnice (ziua D)

Exemplu:
Confirmari22112015NOMRGZSPE.xlsx
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În caz de corecții:
-

furnizorii vor trimite fișiere cu date complete (nu numai cu modificări), cu același
nume precum fișierele modificate

-

Fișierul nou îl va înlocui pe cel modificat

Corecțiile se pot trimite numai în aceeași perioadă rezervată confirmărilor (corecțiile
ajunse după expirarea orei limită vor fi ignorate).
UR-ii primesc rapoarte cu privire la etapele de

Adresele de email ale UR-ilor trebuie să fie disponibile.

Nominalizare, Renominalizare și NIZ:
-

Valorile nominalizărilor după corelare

-

Valorile nominalizărilor echilibrate după
tranzacționare

UR-ii trimit valorile tranzacționate printr-un mesaj

Mesajul va fi trimis de UR-i vânzători, cu confirmare de citire.

email la adresa comunicarepvt@transgaz.ro .

Expedierea mesajului confirmă intenția de tranzacționare și valoarea tranzacțiilor.

Mesajul va fi expediat numai de la adresa de email

Valorile completate vor corespunde unei singure zile de nominalizare (nu sunt acceptate

înregistrată de UR pentru corespondența cu

tabele cu tranzacții pentru mai multe zile).

Transgaz.

Pot fi trimise mai multe tabele odată (câte unul pentru fiecare zi de nominalizare).

UR-ii care NU tranzacționează NU vor trimite nici un

Numele fișierului de tranzacții va avea forma “Tranzacții [Data][Etapa] [Cod UR]” unde:

mesaj.

-

[Cod UR] este codul UR care vinde.

Activitate terți

Reguli de business
Lista de coduri este publicată de Trangaz pe situl propriu, la adresa:
http://www.transgaz.ro/ro/informații-clienți/platforma-gmois
-

[Data] este data pentru care se face tranzactia (ziua D). Data este în formatul
DDMMYY

-

[Etapa] este unul din următoarele texte:
o NOM – pentru nominalizări (din ziua D-1)
o REN – pentru renominalizări (ziua D-1)
o NIZ – Nominalizări intra zilnice (ziua D)

Exemplu:
Confirmari221115NOMRGZSPE.xlsx

În caz de corecții:
-

furnizorii vor trimite fișiere cu date complete (nu numai cu modificări), cu același
nume precum fișierele modificate

Fișierul nou îl va înlocui pe cel modificat
UR-ii primesc pe email informarea cu privire la
valoarea nominalizărilor echilibrate.

