
 
 
Kære leverandør  

Du modtager dette brev som leverandør til FMC Corporation.  

I 2018 lancerede FMC et flerårigt program for at transformere vores globale teknologi og 
forretningsprocesser. Vi har planlagt en sidste systemopgradering d. 5. november 2020 som 
den sidste fase af denne transformation.  

Som følge heraf vil der være visse teknologiske ændringer samt ændringer i processen som I 
kender den i dag - herunder nye ”Send-til” E-mailadresser og fakturainstruktioner.  

HVORDAN VIL DET PÅVIRKE DIG?  

Emne Hvad du skal vide 
Nyt kontaktpunkt 
for indkøb 

Se nye kontaktpunkter for indkøb, vedr. ordrebehandling og vedligeholdelse af 
leverandørkonti: 
• Asien og Stillehavsområdet øst: GPSC.APACEast@fmc.com 
• Asien og Stillehavsområdet vest: GPSC.APACWest@fmc.com 
• Europa: GPSC.EMEA@fmc.com 
• Latinamerika: GPSC.LATAM@fmc.com 
• Nordamerika: GPSC.NA@fmc.com 

Fakturaanvisninger 
for kreditorer 

   ** Nye ”Send-til” Instruktioner findes i tabellen vedlagt dette brev ** 
 

• Fakturaens e-mailadresse for dit land kan være blevet ændret. Hvis den er 
ændret, vil den gamle e-mailadresse ikke længere acceptere fakturaer 
efter d. 5. november. Send ikke fakturaer til både den gamle og den nye e-
mailadresse.  

• Nævn indkøbsordrenummeret på jeres faktura. 
• For ikke-indkøbsordrer relaterede fakturaer henvises der på engelsk til den 

FMC-person, der anmoder om varerne eller tjenesterne. 
• Send fakturaer i PDF-format. Fjern billeder såsom dit firmalogo fra foden af             

e-mailen. 
• Se retningslinjerne for fremsendelse af faktura på siden FMC-leverandører 

for yderligere oplysninger om filformat og faktura-layout.  
• Send ikke papirkopier, medmindre andet er angivet. 
• Kontakt kundeservice for kreditorer, hvis du har spørgsmål vedr. dit land. 

Åbne 
indkøbsordrer  

• For alle indkøbsordrer, der er åbnet før d. 5. november, skal du fortsætte 
med at bruge det oprindelige indkøbsordrenummer. Efter d. 5. november 
fremsendes alle indkøbsordrer elektronisk via e-mail fra vores nye SAP 
ERP-system. 

• For at sikre, at vi har den mest nøjagtige ordreadresse for din virksomhed, 
skal du sende eventuelle opdateringer til GPSC-e-mailadressen ovenfor.  

Materialemaster  • Hvis du i øjeblikket bruger et FMC-materialenummer til at identificere 
materialer i dit system, vil materialenummeret ændre sig. Hvis du har brug 
for et referenceark, der viser det gamle materialnummer med reference til 
det nye, skal du kontakte Vendor.Communications@fmc.com.  

 
Hvis du vil vide mere om FMC's transformation eller se denne meddelelse oversat til andre 
sprog, kan du besøge siden Kreditorer på FMC's website. 
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Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte os via din sædvanlige FMC-kontaktperson eller 
sende en e-mail til vendor.communications@fmc.com  

Mange tak 
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