Openbaar
Aan: Leverancier
Tekst: Belanghebbende of Inkoop
Beste leverancier,
Hartelijk dank voor uw partnerschap met MSD. U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de vragenlijst
registratie leveranciers van MSD. Met deze MSD-specifieke vereiste kunt u direct belangrijke en
vertrouwelijke data zoals adres- en bankgegevens beheren. Registratie gebeurt via selfservice via het
Ariba-netwerk. Volg de onderstaande aanwijzingen om de registratie zo snel mogelijk te voltooien.
Herinnering: De link naar de vragenlijst registratie is te vinden op ansmtp.ariba.com e-mail, en niet via
onderstaande links.
Welke acties moet ik ondernemen?
•
•

•

Zoek de e-mail met de titel “Action Required”: U bent uitgenodigd u te registreren als leverancier
van MSD via het e-mailadres ansmtp.ariba.com.
Open deze e-mail, klik op de link waarin staat: “Click here” (Klik hier) en log in op het Ariba-netwerk.
Vul de vragenlijst MSD-leveranciersregistratie in en stuur deze op.
➢ Opmerking: U krijgt alleen toegang tot de MSD-vragenlijst voor leveranciersregistratie via de link
in de uitnodigingsmail.
Wanneer u de informatie over uw bedrijf moet bijwerken, logt u in op het Ariba-netwerk, opent u
de vragenlijst voor de MSD-registratie die u hebt ingediend en klikt u op “Revise Response”
(Antwoord herzien), waarna u de vereiste updates uitvoert en de vragenlijst indient

Hoe krijg ik toegang tot het Ariba-netwerk nadat mijn eerste registratie is voltooid?

•
•
•
•
•

Ga naar http://supplier.ariba.com/ en log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord
Linksboven in het scherm ziet u “Ariba Network” (Ariba-netwerk). Klik op het uitklapmenu en
selecteer “Ariba Proposals & Questionnaires” (Voorstellen en vragenlijsten van Ariba).
Onder het kopje Registration Questionnaires (Vragenlijsten registratie) vindt u de vragenlijst voor de
registratie van leveranciers. Klik om te openen.
Laatste versie van de W9 (formulier kan worden geraadpleegd op https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf)
De bijlage met het bewijsschrift van de bank moet een van de volgende zijn (1) ongeldig gemaakte cheque (2)
formele bankbrief (3) bankafschrift.

U moet de vragenlijst leveranciersregistratie binnen 5 werkdagen na ontvangst van deze e-mail
indienen. Daarna neemt ons ondersteuningsteam contact met u op.
Hartelijk dank voor uw partnerschap met MSD. Wij stellen uw hulp op prijs bij de invoering van onze
moderne en veilige processen voor leveranciersbeheer. Als u problemen ondervindt bij het afronden
van de bovenstaande processen, neem dan contact met ons op, afhankelijk van uw regio:
• Noord- en Zuid-Amerika: aribanseteam@merck.com
• EMEA: emea_enablement@msd.com

