Değerli Tedarikçimiz,
Bu mektubu bir FMC Corporation Tedarikçisi olarak alıyorsunuz.
2018 yılında, FMC küresel iş süreçlerimizi ve teknolojimizi dönüştürmek için çok yıllık bir
program başlattı. 5 Kasım 2020’de bu dönüşümün son aşamasının bir parçası olarak sistem
yükseltmesinden geçmeyi hedefliyoruz.
Bunun sonucunda, e-posta adresleri ve fatura talimatları da dâhil olmak üzere sizi doğrudan
etkileyebilecek belirli süreç ve teknoloji değişiklikleri olacaktır.
BU SİZİ NASIL ETKİLEYECEK?
Konu
Yeni Tedarik
İrtibat Noktası

Borçlar Hesabı
Fatura Talimatları

Bilmeniz Gerekenler
Satın alma emri işleme ve satıcı hesabı bakımı için aşağıdaki yeni Tedarik irtibat
noktalarına bakın:
• Asya Pasifik Doğu: GPSC.APACEast@fmc.com
• Asya Pasifik Batı: GPSC.APACWest@fmc.com
• Avrupa: GPSC.EMEA@fmc.com
• Latin Amerika: GPSC.LATAM@fmc.com
• Kuzey Amerika: GPSC.NA@fmc.com
** Yeni Havale Talimatları, bu mektubun altındaki tabloda bulunmaktadır **
•
•
•
•
•
•
•

Açık Satın Alma
Emirleri

•
•

Malzeme Ana
Verileri

•

Ülkenizin fatura e-posta adresi değişmiş olabilir. Eğer değiştiyse eski e-posta
adresi 5 Kasım'dan sonraki faturaları kabul etmeyecektir. Hem eski hem de
yeni e-posta adresine fatura göndermeyin.
Fatura üzerindeki Satın Alma Emri numarasına başvurun.
Satın Alma dışı Emirler için mal veya hizmetleri talep eden FMC kişisine
başvurun (İngilizce olarak).
Faturaları PDF formatında iletin. Şirket logonuz gibi görüntüleri e-posta
altbilgisinden kaldırın.
Dosya biçimi ve fatura düzeni hakkında ek ayrıntılar için FMC Tedarikçileri
sayfasında yayınlanan Fatura Gönderme Kılavuzlarına başvurun.
Aksi belirtilmedikçe kağıt kopyaları göndermeyin.
Ülkenize ilişkin sorular için Borçlar Hesabı Müşteri Hizmetleri ile iletişime
geçin.
5 Kasım'dan önce açılan tüm Satın Alma Emirleri için orijinal Satın Alma Emri
numarasını kullanmaya devam edin. 5 Kasım'dan sonra tüm Satın Alma
Emirleri elektronik olarak yeni SAP ERP Sistemimizden gönderilecektir.
Şirketiniz için en doğru sipariş adresine sahip olduğumuzdan emin olmak
üzere tüm güncellemeleri yukarıdaki GPSC e-posta adresine gönderin.
Şu anda sisteminizdeki malzemeleri tanımlamak için bir FMC malzeme kodu
numarası kullanıyorsanız SKU numarası değişecektir. Yeni SKU'ya eski
SKU'yu gösteren bir referans sayfasına ihtiyacınız varsa
Vendor.Communications@fmc.com ile iletişime geçin.

FMC'nin dönüşümü hakkında daha fazla bilgi edinmek ve bu iletişimin diğer dillere çevrildiğini
görmek için FMC Tedarikçi sitesini, Borçlar Hesabı sayfasını ziyaret edin.

Sorularınız varsa lütfen her zamanki FMC irtibat kişiniz veya vendor.communications@fmc.com
e-adresi üzerinden bizimle iletişime geçin.
Teşekkür ederiz,

