Уважаеми високо ценен доставчик,
Получавате това писмо в качеството си на доставчик на FMC Corporation.
През 2018 г. FMC даде начало на многогодишна програма, с която трансформираме
нашите глобални бизнес процеси и технологии. Целта ни е на 5 ноември 2020 г. да
преминем през модернизация на системите като част от последната фаза на тази
трансформация.
В резултат на това ще възникнат определени промени в процесите и технологиите, които
могат да Ви засегнат пряко, включително нови имейл адреси за паричните преводи и
инструкции за фактури.
КАК ЩЕ ВИ ЗАСЕГНЕ ТОВА?
Тема
Нов контакт за
връзка за
възлагане на
поръчки

Указания за
фактури за
задължения

Какво трябва да знаете
Вижте по-долу новите контакти за връзка относно обработката на поръчки за
покупка и поддръжка на акаунти на доставчици:
• Азия и тихоокеански регион (изток): GPSC.APACEast@fmc.com
• Азия и тихоокеански регион (запад): GPSC.APACWest@fmc.com
• Европа: GPSC.EMEA@fmc.com
• Латинска Америка: GPSC.LATAM@fmc.com
• Северна Америка: GPSC.NA@fmc.com
** Новите насоки за парични преводи са в таблицата под тази буква**
•

•
•
•
•
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Откриване на
поръчки за
покупка

•

•

Имейл адресът за фактурите за Вашата страна може да бъде
променен. Ако е променен, след 5 ноември повече няма да се приемат
фактури чрез стария имейл адрес. Не изпращайте фактури
едновременно на стария и на новия имейл адрес.
Посочвайте номера на поръчката за покупка във фактурата.
За поръчки, които не са за покупка, посочвайте лицето във FMC, което
заявява стоките или услугите (на английски).
Изпращайте фактурите в PDF формат. Премахвайте изображения, като
например логото на Вашата фирма, от долния колонтитул на имейла.
Прегледайте насоките за подаване на фактура публикувано на
страницата Доставчици на FMC [FMC Suppliers] за допълнителни
подробности относно формата на файла и оформлението на
фактурата.
Не изпращайте хартиени копия, освен ако не е указано друго.
Свържете се с „Обслужване на клиенти“ към отдел „Разплащания“ за
запитвания относно Вашата страна.
За поръчки за покупка, открити преди 5 ноември, продължавайте да
използвате оригиналния номер на поръчката за покупка. След 5 ноември
всички поръчки за покупка ще бъдат изпращани по електронен път по
имейл чрез нашата нова система SAP ERP.
За да cме сигурни, че разполагаме с най-точния адрес за поръчки за
Вашата компания, изпратете всички актуализации на посочения по-горе
имейл адрес GPSC.

За да научите повече за трансформацията във FMC и за да видите това съобщение
преведено на други езици, посетете сайта за доставчици на FMC, Разплащания.

Ако имате въпроси, моля, свържете се с нас по обичайния канал за връзка с FMC или ни
изпратете имейл на: vendor.communications@fmc.com
Благодарим Ви,

