
 
 
Náš drahý dodávateľ, 

tento list dostávate ako dodávateľ spoločnosti FMC Corporation.  

V roku 2018 spoločnosť FMC spustila viacročný program transformácie našich globálnych 
obchodných procesov a technológií. 5. novembra 2020 by sme v rámci záverečnej fázy tejto 
transformácie mali podstúpiť aktualizáciu systémov.  

V dôsledku toho dôjde k určitým procesným a technologickým zmenám, ktoré sa vás môžu 
priamo dotknúť, vrátane nových e-mailových adries a pokynov na fakturáciu.  

AKÝ DOPAD TO BUDE MAŤ NA VÁS?  

Téma Čo by ste mali vedieť 
Nové kontaktné 
miesta pre 
obstarávanie 

Nižšie nájdete nové kontaktné miesta pre obstarávanie týkajúce sa spracovania 
objednávok a údržby účtov dodávateľov: 
• Juhovýchodná Ázia a Tichomorie: GPSC.APACEast@fmc.com 
• Juhozápadná Ázia a Tichomorie: GPSC.APACWest@fmc.com 
• Európa: GPSC.EMEA@fmc.com 
• Latinská Amerika: GPSC.LATAM@fmc.com 
• Severná Amerika: GPSC.NA@fmc.com 

Pokyny na 
platenie faktúr 

   ** Nové pokyny na fakturáciu nájdete v tabuľke pod týmto listom ** 
 

• E-mailová adresa fakturácie sa pre vašu krajinu mohla zmeniť. Ak sa 
zmenila, stará e-mailová adresa fakturácie už nebude po 5. novembri 
fungovať. Faktúry neposielajte na starú a zároveň aj na novú e-mailovú 
adresu.  

• Na faktúre uveďte číslo objednávky. 
• V prípade objednávok, ktoré sa netýkajú nákupu sa obráťte na osobu v 

spoločnosti FMC, ktorá žiada o tovar alebo službu (v angličtine). 
• Faktúry posielajte vo formáte PDF. Z päty e-mailu odstráňte obrázky, 

napríklad logo vašej spoločnosti. 
• Prečítajte si pokyny pre odosielanie faktúr uverejnené na stránke 

Dodávatelia spoločnosti FMC, kde nájdete ďalšie podrobnosti o formáte 
súboru a rozložení faktúry.  

• Pokiaľ nie je uvedené inak, neposielajte papierové tlačené kópie. 
• Ak máte otázky týkajúce sa vašej krajiny, obráťte sa na zákaznícky servis 

pohľadávok. 

Otvorené 
objednávky  

• Pri všetkých otvorených objednávkach, ktoré nebudú do 5. novembra 
finalizované aj naďalej používajte pôvodné číslo objednávky. Po 5. novembri 
budú všetky objednávky odoslané elektronicky e-mailom z nášho nového 
systému SAP ERP. 

• Aby sme sa uistili, že máme najpresnejšiu objednávaciu adresu pre vašu 
spoločnosť, pošlite nám všetky aktualizácie na vyššie uvedenú e-mailovú 
adresu GPSC.  

Záznamy o 
materiáloch  

• Ak v súčasnosti používate kódové číslo materiálu FMC na identifikáciu 
materiálov vo vašom systéme, číslo SKU sa zmení. Ak potrebujete referenčný 
list, ktorý obsahuje staré číslo SKU aj nové číslo SKU, kontaktujte nás na 
adrese Vendor.Communications@fmc.com.  
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Ak sa chcete dozvedieť viac o transformácii spoločnosti FMC a prečítať si túto správu preloženú 
do ďalších jazykov, navštívte stránku Pohľadávky na stránke Dodávateľ spoločnosti FMC. 
 
Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás prostredníctvom svojho obvyklého kontaktu 
spoločnosti FMC alebo nám pošlite e-mail na adresu vendor.communications@fmc.com  

Ďakujeme vám, 
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