Logando na Ariba Network para preencher o questionário
de registro do fornecedor

A MELHOR
EXECUÇÃO

Informação protegida

E-mail convite para registro de
fornecedor da MSD
Você receberá um convite por e-mail para se registrar com a MSD.
Clique no link “CLIQUE AQUI” para se registrar. Observe que o link de registro vence em
30 dias.
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Registro de fornecedor
Você será direcionado à Página de boas-vindas – propostas e questionários Ariba e poderá prosseguir de duas maneiras:
A. Clique em Registrar se você não tiver uma conta Ariba Network
B. Clique em Login se você já tiver uma conta Ariba Network

R
Observe o Guia de
inicialização rápida,
FAQs e outras
informações de ajuda
disponíveis para você
diretamente no portal
AN.

B
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Registro de fornecedor – Registrar
Para criar uma nova conta, preencha os campos exigidos e clique em “Criar conta e
continuar”.
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Registro de fornecedor – Registrar
A Ariba Network pode notar que sua empresa já possui uma conta na Ariba Network. Se possíveis duplicatas forem notadas, elas devem ser
revisadas. Muitos fornecedores optam por gerenciar todas as suas atividades Ariba com todos os fornecedores em UMA conta. Alguns
fornecedores optam por fazer o gerenciamento de forma mais descentralizada. Depois de revisar as possíveis contas em duplicata, você pode
optar por:
R: Continuar para Criação da conta ou
B: Voltar à página anterior para optar pelo login com suas credenciais existentes para uma conta existente

Se você acha que uma das contas sinalizadas parece pertencer à sua empresa, mas você não possui as credenciais de login para essa
conta, contate seu administrador de contas Ariba e peça para ele configurar o acesso às propostas e questionários.
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Registro de fornecedor – Login
Se você tiver uma conta, faça o login com as credenciais de sua
conta existente.
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Registro de fornecedor
IMPORTANTE: Ao clicar em “Criar conta e continuar”, você receberá o e-mail automático abaixo confirmando que uma
nova conta foi criada na Ariba Commerce Cloud para sua organização fornecedora.

Essa confirmação não indica a conclusão nem a aprovação do questionário de registro de fornecedor para a
MSD.
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Registro de fornecedor
Preencha todos os campos obrigatórios marcados com um asterisco para concluir o questionário
de registro da MSD.
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Registro de fornecedor
Assim que todas as perguntas forem respondidas, clique no botão enviar
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Registro de fornecedor
Sua resposta foi enviada com sucesso!
O estado do questionário é modificado para “Aprovação pendente” enquanto o questionário é encaminhado
para aprovações. Nesse estágio, não é mais possível alterar sua resposta ou voltar para o rascunho, no
entanto, você pode Compor uma mensagem para a MSD. Depois de aprovado, o registro será aberto
novamente para permitir atualizações.
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Registro de fornecedor
Após a submissão da resposta, você receberá um e-mail automático informando que a solicitação foi enviada para
aprovação da MSD.

➢ Próxima etapa: A MSD revisará as informações do registro.
➢ Assim que seu registro for aprovado, você receberá uma confirmação da aprovação.
Essa confirmação indica a conclusão e a submissão do questionário de registro de fornecedor para a MSD. O
e-mail de aprovação indica que a MSD aprovou as informações fornecidas no questionário de registro.
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Detalhes autogerenciáveis do fornecedor
Um dos benefícios mútuos de usar Ariba para o gerenciamento do fornecedor é que os
fornecedores podem fazer eles mesmos a manutenção de seus dados.
Depois que o questionário de registro do fornecedor for aprovado pela MSD, ele será aberto
novamente para permitir atualizações. Se a qualquer momento as informações de sua empresa
mudarem, você deve logar na Ariba Network e atualizar o questionário de registro para refletir a
alteração.

Mantendo o questionário de registro sempre atualizado com detalhes precisos garantirá que sua
empresa seja paga em dia e considerada com precisão para possíveis oportunidades de
negócios.
Para atualizar seu questionário de registro, logue na Ariba Network, clique em registro de
fornecedor para abrir, clique em “revisar resposta”, faça as atualizações necessárias e, então,
clique em “enviar”.
As alterações estarão sujeitas à aprovação.
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Logando de volta para Ariba Network
Observe que assim que você tiver feito o registro com sucesso por meio do e-mail convite, o link
de ativação pode ser reutilizado para redirecioná-lo à tela de login da Ariba.

Você também pode navegar diretamente para http://proposals.seller.ariba.com para fazer
o login. Recomendamos que você salve esta página para acessar facilmente a Ariba
Network.

Se não conseguir lembrar os detalhes de suas credenciais/login, use o link “esqueci o número de
usuário ou senha” para recuperá-los.
Se por algum motivo isso não funcionar, você pode contatar o Suporte da Ariba para recuperar sua
conta. Nesse
caso, tenha em mãos a ID AN entregue a você no e-mail automático confirmando a nova conta
criada na Ariba Commerce Cloud para sua organização de fornecedor. Isso ajudará o agente de
suporte a identificar sua conta para redefinir sua senha.
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Atualização do questionário de registro
Assim que estiver logado em sua conta Ariba Network, certifique-se que está na aba “questionários e propostas” e na aba do cliente
correto.

Navegue para a seção de questionários de registro. Você verá o questionário de registro. Observe o estado do questionário. Se ele estiver
com estado “Registrado”, você conseguirá fazer a atualização. Se houver um estado diferente de Registrado, você não conseguirá fazer a
atualização. Clique no questionário para abrí-lo.

Assim que abrir o questionário, você verá que já enviou uma resposta, mas tem a oportunidade de revisar a resposta. Confirme que quer
revisar sua resposta, depois, o questionário se abrirá para edição.

Depois que já tiver feito as atualizações necessárias, clique em “Enviar toda a resposta”. As atualizações serão
encaminhadas para a MSD para aprovação.
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Outros eventos - Questionários modulares, avaliações de risco, eventos de
fornecimento
Você pode ser contatado pela MSD fora do registro para fornecer informações adicionais. Isso pode ser na forma de:
-

Evento de fornecimento;
Questionário modular (gerenciamento de certificado, coleta de informações adicionais);

-

Avaliação de risco;

Para qualquer evento ou questionário que deve ser preenchido, você receberá um e-mail gerado pelo sistema Ariba com um link para fazer o login na Ariba Network para
participar/preencher o questionário. Embora diferentes eventos e questionários possam ser enviados para diferentes contatos d e fornecedores, todos eles precisam ser
respondidos na mesma ID AN da organização.
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Suporte ao fornecedor e FAQs

© 2020 S © 2020 SAP SE ou uma empresa afiliada SAP. Todos os direitos reservados.
Informação
protegida

RESGATE

16

Informação protegida

Suporte ao cliente Ariba para fornecedores
As seguintes ferramentas de suporte estão disponíveis
para os fornecedores:
•

Centro de ajuda SAP Ariba;
– Acessível diretamente da conta do Fornecedor mediante login;
– Um sinal de Ajuda é exibido na margem superior direita;

– Clique em Ajuda para ver o painel do lado direito;
– Tópicos populares e barra de busca se tornam disponíveis para revisão;

•

Chat ao vivo, por e-mail ou suporte por telefone;
– Acessível diretamente da conta do Fornecedor mediante login;

– Um sinal de Suporteé exibido na margem superior direita do painel do centro de
ajuda;
– Clique em Suporte para abrir uma nova janela;
– Preencha o tópico que você gostaria de receber ajuda;
– Responda Sim ou Não na seção “Contate o suporte SAP Ariba”;
– Dependendo da resposta, você será direcionado ao canal de suporte apropriado;
Em 2019, aproximadamente 88% das solicitações de serviço de suporte ao cliente foram
feitas por autoatendimento com o usuário encontrando sua resposta de maneira rápida e
fácil e no momento mais apropriado para eles.
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FAQ do fornecedor – parte 1
P

R
P

R
P

R
P

R

Se já negociamos com a MSD como fornecedor, precisamos nos registrar novamente?
Sim. Há dois tipos de registro que o fornecedor deverá preencher: o registro de habilitação de fornecedores e o registro SLP.
• A habilitação de fornecedores permite que o fornecedor receba POs e envie faturas pela Ariba Network.
• SLP é parte do processo de inclusão do fornecedor. Ele habilita o fornecedor a gerenciar ele mesmo os seus detalhes. O fornec edor deve
responder ao questionário de fornecedor da MSD, assim que aprovado, o fornecedor pode atualizar seus próprios dados.

E se eu não conseguir ver o questionário?
• Se você estiver logado em sua conta AN, alterne para o módulo “Propostas e questionários” na margem superior esquerda para ver os formulários e dados
upstream.
• Caso não veja o questionário, ele poderá ser enviado para sua conta. Contate seu Gerente de relacionamentos para receber nova mente o link e, então, faça
o login com suas credenciais existentes. Observação: você deve fazer o login em sua conta pelo link de convite recebido no e-mail para ver o questionário.

O que acontece assim que eu tiver concluído o Questionário de registro?
Assim que você tiver concluído e enviado o questionário, aguarde a confirmação para saber se ele foi aprovado.

Por quanto tempo a URL do questionário de registro é válida?
A URL de registro vencerá no prazo de 30 dias. Contate seu gerente de relacionamentos da MSD para reabrir o registro, se necessário.
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FAQ do fornecedor – parte 2
P

R

Recebi mais de um convite gerado pelo sistema para registro. São duplicatas?
Caso tenha mais de um negócio que esteja ativamente negociando conosco, você receberá um convite gerado pelo sistema para registro por organização ou
pessoa jurídica. Você precisará fazer um novo registro e requalificar cada um deles separadamente.

IMPORTANTE! Ao registrar ou qualificar múltiplas empresas, faça isso um por vez. Não deixe qualquer outra aba de convites para registro relacionadas a
SAP Ariba em diferentes abas de seu navegador. Fazer isso pode fazer com que os detalhes de uma empresa sejam acidentalmente salvos ou ligados a
questionário de outra empresa.

P

Por que preciso participar?

R

A MSD está implementando novos padrões, processos e implementando módulos SAP Ariba para melhorar a forma como interagimos co m nossos
fornecedores. Os benefícios disso incluem a eliminação de formas de trabalho manuais e duplicação do esforço para ambas as pa rtes. Isso também garantirá
que os detalhes de nosso fornecedor estão atualizados e precisos.

P

R
P
A
R

O que acontece se um fornecedor existente não preencher o novo processo de bordo?
A conclusão de nosso processo pelo Módulo SAP Ariba SLP é obrigatória. A não conclusão dentro do prazo pode resultar em não c onformidade e
impactar nossa relação comercial existente.

E se eu não receber o link para registro?
O problema pode estar relacionado à configuração do seu agente de correio - assegure-se de que ariba.com é um remetente confiável. Antes de solicitar o re-envio
do convite, verifique o seguinte:
• faça uma busca em seu e-mail com o seguinte assunto de e-mail: Convite: Registre-se para se tornar um fornecedor da MSD (Ação necessária: Você foi
convidado a se registrar para se tornar um fornecedor da MSD).
• busque o convite em todas as suas pastas, como caixa de entrada, lixo eletrônico ou spam.
• confirme com um de seus colegas se eles receberam o convite em seu lugar.
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FAQ do fornecedor – parte 3
P

R

P
A
R

P

R

Se eu já tenho uma conta SAP Ariba Network, por quê estão pedindo para que eu crie uma nova conta?
Você não precisa criar uma nova conta Ariba Network para responder os questionários ou participar de eventos da MSD. Você pod e usar sua conta existente para:
• responder ao registro, questionários de qualificação para a MSD e outros clientes;
• responder a futuros eventos de fornecimentos;
• gerenciar possíveis contratos.
No entanto, alguns de nossos fornecedores podem desejar criar uma conta Ariba Network adicional, para gerenciar esses três pr ocessos e módulos
separadamente de sua conta de transações ou de sua conta usada para gerenciar outros clientes.

Quais serão os custos para me associar à Ariba Network?
Não há custos associados à criação de uma conta Ariba Network padrão. Os fornecedores podem usar suas contas existentes para:
• Responder questionários;
• Participar de eventos de fornecimento;
• Gerenciar contratos;
• PO/faturamento via e-mail/conta padrão
• Os fornecedores podem fazer o upgrade de suas contas padrão para uma conta empresarial a qualquer momento. Custos podem ser i ncorridos ao fazer o
upgrade para uma conta empresarial com relação a transações com compradores.

Recebi um convite gerado pelo sistema para me registrar, mas não sou a pessoa correta para preencher esse questionário.
Ele deve ser enviado para outra pessoa de minha empresa.
Caso você ou outra pessoa em sua empresa receba um e-mail com um convite para registro gerado pelo sistema SAP Ariba e que deveria ter sido enviado a
outra pessoa em sua empresa, não encaminhe o e-mail. Contate seu Comprador em <Comprador> para que o e-mail com o link seja reenviado para o contato
relevante.
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FAQ do fornecedor – parte 4
P

R

Estou com problemas para logar com minhas credenciais da conta Ariba Network existente. O que eu faço?
Se estiver com esse problema, pode ser um dos cenários abaixo:
1. Você já fez o login em sua conta existente e, então, também clicou no link enviado pelo e-mail pela primeira vez.
IMPORTANTE: O sistema verá isso como uma tentativa de login duas vezes ao mesmo tempo. Você deve clicar no link e logar por ali ou logar em sua
conta existente e navegar para a tela de Ariba Sourcing. Não é possível fazer os dois ao mesmo tempo.
2. Caso tenha outro site SAP Ariba aberto em outra aba do navegador, feche a outra aba e tente fazer o login novamente.

3. Se você recebeu um certificado de erro em seu navegador ao tentar acessar a página de login da Ariba Network em https://supplier.ariba.com, limpe o
cache do seu navegador e o histórico de busca. Feche o navegador e, então, tente abrir a página novamente.
4. Se você foi convidado para se registrar ou participar de um evento e clicou no link do e -mail, isso o levou diretamente para a página de login. O sistema
espera que você faça o login com as credenciais para ANID <comprador> já tem arquivada para sua organização. Se você ainda não tiver as credenciais de
login para a conta AN de sua organização, você não poderá fazer o login. Contate seu Administrador Ariba para ser configurado no sistema.

P

Todas as minhas informações atuais migrarão para o módulo SLP de SAP Ariba?

R

Caso você seja um fornecedor existente da MSD, algumas de suas informações podem migrar para o questionário de registro, de forma que você precisará
apenas confirmá-las quanto à exatidão, ao invés de começar tudo de novo. No entanto, pode ser que seja necessária a reinserção de algumas informações ou
fornecimento de informações adicionais. Isso garantirá que a MSD possui todas as informações mais exatas e atualizadas necessárias para começar a fazer
negócios com sua empresa.
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Registre-se para treinamento adicional do Ariba Support
Os fornecedores podem participar de treinamentos adicionais oferecidos pela Ariba Customer Support, incluindo uma ampla gama de
tópicos de Source to Settle:

Webinars de Fornecimento
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Recursos adicionais

Links úteis
 Tópicos principais e FAQs da Ariba- https://connect.ariba.com/anfaq.htm

 Ariba Discovery - http://www.ariba.com/solutions/discovery-for-suppliers.cfm
 Notificações Ariba Network - http://netstat.ariba.com
 Informações sobre paradas, lançamentos e novos recursos
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SAP Ariba

Obrigado!

A MELHOR
EXECUÇÃO
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