Szanowni Państwo,
Adresatami niniejszego pisma są Dostawcy FMC Corporation.
W 2018 roku firma FMC wprowadziła wieloletni program mający na celu przekształcenie
globalnych procesów biznesowych i technologii. Wg naszych planów w dniu 5 listopada 2020 r.
nastąpi aktualizacja systemów w ramach ostatniej fazy tej transformacji.
W związku z tym zostaną wprowadzone pewne zmiany technologiczne i procesowe, które mogą
mieć na Państwa bezpośredni wpływ. Mowa tu m.in. o nowym zwrotnym adresie e-mail i nowej
instrukcji dot. wystawiania faktur.
ZNACZENIE DLA DOSTAWCÓW
Temat
Nowy punkt
kontaktowy ds.
zaopatrzenia

Instrukcja
dotycząca faktur
do działu
księgowości

Co trzeba wiedzieć
Poniżej podajemy dodatkowe adresy email -punkty kontaktowe ds. zaopatrzenia,
odnośnie do przetwarzania zamówień i zarządzania kontami dostawców:
• Azja-Pacyfik, część wschodnia: GPSC.APACEast@fmc.com
• Azja-Pacyfik, część zachodnia: GPSC.APACWest@fmc.com
• Europa: GPSC.EMEA@fmc.com
• Ameryka Łacińska: GPSC.LATAM@fmc.com
• Ameryka Północna: GPSC.NA@fmc.com
Nową instrukcję dot. przesyłania faktur zamieszczono poniżej
•
•
•
•
•
•
•

Otwarte
zamówienia
zakupu

•

•

Kod materiału

•

Faktury elektroniczne prosimy wysyłać dodatkowo na adres wskazany
powyżej (właściwy dla danego regionu).
Na fakturze proszę wskazać numer zamówienia zakupu.
Jeśli chodzi o zamówienia niezwiązane z zakupem, proszę wskazać
pracownika FMC zamawiającego towary lub usługi (bez polskich znaków).
Faktury należy przesyłać w formacie PDF. Elementy, takie jak logo firmy
należy usunąć ze stopki wiadomości e-mail.
Szczegółowe informacje na temat formatu plików i faktur znajdują się
w Wytycznych dot. przesyłania dokumentów na stronie Dostawcy FMC.
Jeśli nie pojawi się stosowne polecenie, proszę nie wysyłać kopii
drukowanych.
W przypadku pytań dotyczących konkretnego kraju prosimy o kontakt
z Działem Obsługi Księgowej Klienta.
Jeśli chodzi o zamówienia zakupu wystawione przed 5 listopada, należy
stosować pierwotny numer zamówienia. Po 5 listopada wszystkie zamówienia
zakupu będą wysyłane drogą elektroniczną z naszego nowego Systemu SAP
ERP.
Chcemy mieć pewność, że posiadamy prawidłowy adres do zamówień
Państwa firmy, więc ewentualne aktualizacje prosimy przesyłać na adres email GPSC podany powyżej.
Jeżeli w chwili obecnej korzystają Państwo z kodu materiału FMC do
identyfikacji materiałów w swoim systemie, zmianie ulegnie numer SKU.
Jeżeli potrzebny jest Państwu arkusz referencyjny, na którym podano nowe
numery SKU, prosimy o kontakt pod adresem
Vendor.Communications@fmc.com.

Aby dowiedzieć się więcej na temat transformacji FMC i przeczytać niniejsze powiadomienie
w innych językach, należy wejść na stronę „Dostawcy FMC”, zakładka „Księgowość”.
Wszelkie pytania należy kierować do osoby kontaktowej FMC lub drogą elektroniczną na adres
vendor.communications@fmc.com
Dziękujemy,

