Stimate partener,
Ati primit aceasta scrisoare in calitate de furnizor al FMC Corporation.
Incepand cu anul 2018, FMC a intrat intr-o faza de transformare globala atat a modului de
business, cat si a sistemelor utilizate. Anul acesta ne aflam in ultima faza a acesui proiect si
aceasta consta in implementarea SAP 4Hana, cu toate modificarile legate de acest proces. Pe 5
noiembrie 2020, FMC va efectua o actualizare a sistemelor ca parte a fazei finale a acestei
transformari.
Ca urmare, vor exista anumite modificari ale procesului si ale tehnologiei care va pot afecta direct,
inclusiv noi adrese de trimitere si instructiuni de facturare.
IN CE MOD VA IMPACTEAZA?
Subiect
Punct de contact
pentru achizitii

Instructiuni privind
facturile de platit

•
•
•
•
•

Ce trebuie sa stiti
Asia Pacific East: GPSC.APACEast@fmc.com
Asia Pacific West: GPSC.APACWest@fmc.com
Europe: GPSC.EMEA@fmc.com
Latin America: GPSC.LATAM@fmc.com
North America: GPSC.NA@fmc.com

** Noile instructiuni de trimitere se afla in tabelul de sub aceasta scrisoare**

•
•
•
•
•
•
•

Achizitii in
desfasurare

•

Material Master

•

Adresa de e-mail a facturii pentru tara dvs. s-a modificat. Incepand cu data
de 5 noiembrie 2020, vechea adresa de e-mail nu va mai accepta facturi.
Nu trimiteti facturi atat la adresa de e-mail veche, cat si la cea noua.
Va rugam sa consultati numarul comenzii de cumparare de pe factura.
Pentru achizitiile fara o comanda in format standard, consultati persoana
de contact FMC care solicita bunurile sau serviciile (in limba engleza)
Transmiteti facturile in format PDF. Eliminati imagini precum logo-ul
companiei dvs. din subsolul e-mailului.
Consultati Ghidul de trimitere a facturilor postat pe pagina site-ului FMC
pentru detalii suplimentare despre formatul fisierului si aspectul facturii.
Nu trimiteti copii pe hartie, cu exceptia cazului in care este indicat altfel sau
prevazut in legislatia romaneasca.
Contactati Serviciul Clienti sau Departamentul Financiar pentru raspunsuri
referitoare la solicitarile dvs.
Pentru orice solicitare/comanda plasata inainte de 5 noiembrie 2020,
continuati sa utilizati numarul original al comenzii de cumparare. Dupa 05
noiembrie 2020, toate comenzile de achizitie vor fi trimise electronic din
sistemul nostru SAP ERP.
Daca in prezent utilizati un numar de cod FMC pentru a indentifica
materiale din sistemul dvs., numarul SKU se va schimba. In cazul in care
aveti nevoie de o referinta care sa afiseze vechiul SKU catre noul SKU, va
rugam sa contactati: Vendor.Communications@fmc.com.

Pentru a afla mai multe despre modificarile FMC si pentru a vedea aceasta comunicare tradusa
in alte limbi, vizitati site-ul FMC la sectiunea Accounts Payable

Daca aveti intrebari, va rugam sa ne contactati prin contactul FMC obisnuit sau sa trimiteti un email catre urmatoarea adresa: vendor.communications@fmc.com
Cu multumiri,

