
Ghidul furnizorului 

Toți furnizorii noi își vor crea un cont în sistemul Ariba Network și vor completa chestionarele FMC de 
înregistrare și calificare online.   
Ariba Network este un software cloud pentru furnizori care le permite să-și gestioneze clienții, 
formularele și chestionarele corespunzătoare. 
 
PROCESUL DE ÎNREGISTRARE ȘI CALIFICARE A NOILOR FURNIZORI 

Denumire 
proces 

Etapele procesului 

Înregistrați-vă sau 
conectați-vă în 
Ariba  

• Furnizorul primește un e-mail de înregistrare de la FMC cu mențiunea de a „face clic 
aici” pentru a se „înregistra” cu scopul de a crea un cont în Ariba Network sau pentru 
a se „conecta”, dacă este deja membru.  

• Furnizorii pot specifica limba preferată după ce se înregistrează în Ariba.  

Înregistrare FMC  • Furnizorul completează cererea de înregistrare a FMC, atașează documentația 
justificativă (documente fiscale și bancare) și le transmite către FMC 

Calificarea FMC • Furnizorul primește un e-mail de la FMC pentru a finaliza calificarea 
• Furnizorul se autentifică și completează chestionarul de calificare pe care îl 

transmite apoi către FMC 
• Dacă toate informatiile transmise sunt corecte si complete, FMC aprobă cererea de 

înrolare 

Recalificare • Furnizorii strategici vor primi solicitări periodice prin e-mail pentru a se recalifica cu 
FMC. Furnizorul va revizui răspunsurile de calificare online și le va transmite.   

Aveți nevoie de 
AJUTOR?  

• Faceți clic pe linkul „Centru de asistență” de pe pagina de conectare Ariba 
• Contactați Centrul nostru global de servicii de achiziții FMC la 

GPSC.masterdata@fmc.com. 

 
E-mail înregistrare furnizor:   
Utilizați linkul „Click Here” (Faceți clic aici) pentru a merge la Ariba. 
 

mailto:GPSC.masterdata@fmc.com
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Odată ce sunteți în Ariba, vă veți „Înregistra” pentru a crea un cont nou sau vă veți „Conecta” cu 
acreditările de cont curente. 
 
Notă: Folosiți-vă e-mailul ca nume de utilizator atunci când vă înregistrați. 
 

 
 
Completați înregistrarea FMC, atașați documentația necesară (financiară și bancară) și transmiteți-
o.  
 
După aprobarea de către FMC, vi se va trimite un al doilea e-mail pentru a completa chestionarul 
de calificare și a-l trimite.  
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După aprobarea de către FMC, veți fi un furnizor calificat și veți fi disponibil în sistemul nostru 
SAP ERP, astfel încât să vă putem emite comenzi de achiziție pentru bunurile sau serviciile 
necesare. 
 
 


