
 
 

م سپالئر،  ع��ز و مح��

۔ پا�ستان(پرائی��ٹ) لمیڻڈ یونائیڻڈ  FMCآپ کو یہ خط    � ا�ک سپالئر � حیث�ت � موصول ہو ر�ا ��

2018  ، وعات �  -کار اور ڻ�کنالو�� � صورت بدل�ن � ل�ی ا�ک کث�ی   ۂ �ن ہمار� عال� کارو�اری ط��ق FMCمںی سالہ پروگرام � ��
۔  2020نوم��  5کو اپ گ��ڈ کر�ن � ل�ی ہم �ن   Systemsاس تبد�� � حت� مرح� � ا�ک ح� � طور پر  ت�۔   کا ہدف رکھا ��

، کچھ ط��ق ، جس مںی رقم � کار اور ڻ�کنالو�� مںی تبد�ل�اں ہوں    ۂ اس � نتی�� مںی  جو آپ کو براە راست متاثر کر سکی� ہںی
�

�
۔  (Invoice)اور انوا�س (Email Address)ترس�ل � ل�ی ن�ئ ای م�ل پ��    � ہدا�ات شامل ہںی

 یہ آپ کو کی� متاثر کر� گا؟ 

ورت ��  موض�ع  آپ کو ک�ا جان�ن � �ن

خ��داری � ل�ی ن�ا 
 رابطہ پوائنٹ

مد خ��داری � آرڈر پر  � ل�ی خ��داری � ن�ئ رابطہ  (Maintenance)نٹیننس  م� ا�اؤنٹ �سپالئر اور عمل درا�
 : مندرجہ ذ�ل ہںی پوائنٹس 

ق:  •   GPSC.APACEast@fmc.comا�ش�ا پ�س�فک م��
  GPSC.APACWest@fmc.comا�ش�ا پ�س�فک مغرب:  •
  GPSC.EMEA@fmc.comیورپ:  •
  GPSC.LATAM@fmc.comام��کہ:  الطیین  •
  GPSC.NA@fmc.comشما� ام��کہ:  •

واجب االدا انوا�س � 
 متعلق ہدا�ات

 کر�ن � نئئ ہدا�ات اس خط � نی�� جدول منی ہنی **      
�

 ** ادائ��
 

، تو  تبد�ل ہو گ�ا ہو۔ ہوسکتا �� آپ � مل� � ل�ی انوا�س کا ای م�ل پتہ • پرانا ا�ر یہ تبد�ل ہو گ�ا ��
انوا��ن کو پرا�ن اور ن�ئ  نہنی کر� گا۔ وصولنوم�� � بعد انوا��ن  5 (Email Address) ای م�ل پتہ

 پر جمع نہ ک��ں۔  (Email Addresses) ز دونوں ای م�ل
 کا حوالہ دیں۔  POانوا�س پر  •
• PO  �اش�اء �ا خدمات � درخواست کر�ن وا ، )۔ FMCآرڈرز � ل�ی  � فرد کا حوالہ دیں (انگ��زی مںی
ای م�ل � اپین کمپین  ا�ر ہو س� تومںی ارسال ک��ں۔  (PDF Format)انوا��ن ئ� ڈی ا�ف فارم�ٹ •

 کو ہڻا دیں۔   (Logo)لوگو
صفحہ پر شائع کردە انوا�س جمع کرا�ن  سپالئرز  FMCفائل فارم�ٹ اور انوا�س پر اضا�ن تفص�الت � ل�ی  •

ن   �   مالحظہ ک��ں۔ (Guidelines) گائ�ڈالئی�ن
۔ •  جب تک کہ د�گر ہدا�ت نہ دی گیئ ہو کاغذی کاپ�اں نہ بھ�جںی
 � ل�ی ا�اؤنٹس �� ایبل کسڻمر �وس � رابطہ ک��ں۔ تفص�الت اپ�ن مل� � •

۔ PO Openنوم�� � پہ�  5 • کھ� خ��داری � آرڈرز  ، اصل خ��داری آرڈر نم�� کا استعمال جاری رکھںی نوم�� � بعد،  5 � ل�ی
۔ SAP ERPخ��داری � تمام آرڈرز ہمار� ن�ئ 

�
انک طور پر بھی�� جائںی �  سسڻم � ای م�ل � ذر�� ال�ک��

، مندرجہ باال  • یہ �قیین بنا�ن � ل�ی کہ ہمار� پاس آپ � کمپین � ل�ی آرڈر دی�ن کا بال�ل درست پتہ ��
GPSC ای م�ل پتہ پر کوئئ ب� تازە ت��ن معلومات ارسال ک��ں۔  

۔ پا�ستان � ہ�ڈ  FMCء � پہ� 2020 ا�ت��ر  19� انوا�س   POsاپ�ن پرا�ن تمام  • فس جمع کروائںی  ا�

�ل ماس��  ، تو  FMCا�ر آپ اپ�ن سسڻم مںی موجود مواد � شناخت کر�ن � ل�ی  • می�� �ل کوڈ نم�� کا استعمال کر ر�� ہںی می��
SKU ا�ر آپ کو ک�  نم�� تبد�ل ہو جا�ئ گا۔Reference Sheet   ورت ہو جو پرا�ن  SKUکو ن�ا   SKU� �ن

   پر رابطہ ک��ں۔ Vendor.Communications@fmc.comدکھائ� ہو، تو 
 

FMC   ، ا�اؤنٹس �� ائٹ، سپالئر س FMC� تبد�� � بار� مںی م��د جان�ن اور اس مراسلہ کا ترجمہ د�گر ز�انوں مںی د�کھ�ن � ل�ی
 واال صفحہ مالحظہ ک��ں۔ ایبل

، تو برا�ئ مہ��ائن ہم � اپ�ن معمول �  رابطہ � ذر�� رابطہ ک��ں �ا اس پ�� پر ای م�ل بھ�جنی  FMCا�ر آپ � سواالت ہنی
 vendor.communications@fmc.com 

  آپ کا شک��ہ! 
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