
Ръководство за доставчици 

Всички нови доставчици по поръчки за покупка на 3-ти страни трябва да създадат свой акаунт в 
Ariba Network и да попълнят онлайн въпросниците за регистрация и квалификация на FMC.   
Ariba Network е софтуер за доставчици, базиран на облак, който им позволява да управляват 
своите клиенти и съответните формуляри и въпросници. 
 

ПРОЦЕС НА РЕГИСТРАЦИЯ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА НОВ ДОСТАВЧИК 

ЗАДАЧА Етапи на процеса 

Регистрирайте се 
в Ariba или влезте 
в профила си  

• Доставчикът получава имейл за регистрация от FMC, в който има линк 
„щраканете тук“ за „Регистриране“, за да създаде акаунт в Ariba Network или 
да влезе, ако вече е член.  

• Доставчиците могат да посочат предпочитания от тях език, след като се 
регистрират в Ariba.  

Регистрация в 
FMC  

• Доставчикът попълва заявката за регистрация на FMC, прилага 
придружаваща документация (данъчни и банкови документи) и ги изпраща на 
FMC 

Квалификация за 
FMC 

• Доставчикът получава имейл от FMC за завършване на процеса на 
квалификация 

• Доставчикът влиза и попълва въпросника за квалификация и го изпраща на 
FMC 

• FMC одобрява  

Преквалификация • Стратегическите доставчици ще получават периодични заявки по имейл за 
преквалифициране в FMC. Доставчикът преглежда онлайн отговорите за 
квалификация и изпраща въпросника.   

Нуждаете се от 
ПОМОЩ?  

• Щракнете върху връзката „Помощен център“ на страницата за вход в Ariba 
• Свържете се с нашия Глобален център на FMC за обслужване на поръчки на 

GPSC.masterdata@fmc.com. 
 

 
Имейл за регистрация на доставчика:   
 
Използвайте връзката „Щракнете тук“, за да отидете в Ariba. 
 

mailto:GPSC.masterdata@fmc.com


Ръководство за доставчици 

 
 
След като вече сте в Ariba, ще се регистрирате, за да създадете нов акаунт или ще влезете с 
Вашите идентификационни данни на текущия Ви акаунт. 
 
Забележка: Използвайте имейла си като потребителско име, когато се регистрирате. 
 

 
 
Завършете регистрацията в FMC, приложете необходимата документация (данъчна и 
банкова) и ги изпратете.  
 
След като бъдете одобрени от FMC, ще Ви бъде изпратен втори имейл, за да попълните 
въпросника за квалификация и да го изпратите.  



Ръководство за доставчици 

 
След като бъдете одобрени от FMC, Вие ще бъдете квалифициран доставчик и ще сте на 
разположение в нашата SAP ERP система, за да можем да Ви издаваме поръчки за покупка 
за необходимите стоки или услуги. 
 
 


