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E-mail om leveranciers uit te nodigen zich te registreren bij MSD

U ontvangt een uitnodiging per e-mail om u te registreren bij MSD.

Klik op de link 'KLIK HIER' om u te registreren. Let op: de registratielink verloopt na 30 dagen.
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Leveranciersregistratie

U wordt doorgestuurd naar de Welkomstpagina – Ariba voorstellen en vragenlijsten met twee manieren om verder 

te gaan:

A. Klik op Aanmelden als u nog geen Ariba-netwerkaccount hebt

B. Klik op Log in als u al een Ariba-netwerkaccount hebt

A

B De snelstartgids, 

veelgestelde vragen en 

andere Help-informatie 

zijn direct voor u 

beschikbaar in de AN-

portal.

3



Proprietary

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ INTERNAL
Proprietary

ProprietaryProprietary

Proprietary

Leveranciersregistratie – Aanmelden

Om een nieuw account aan te maken, vult u alle verplichte velden in en klikt u op "Account aanmaken en 

doorgaan".
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Leveranciersregistratie – Aanmelden
Het Ariba-netwerk stelt mogelijk vast dat uw bedrijf al een account op het Ariba-netwerk heeft. Als mogelijke duplicaten worden gesignaleerd, 

moeten die worden gecontroleerd. Veel leveranciers kiezen ervoor om al hun Ariba-activiteiten met al hun leveranciers onder één AN-account te 

beheren. Sommige leveranciers kiezen voor een meer gedecentraliseerd beheer. Nadat u de mogelijke duplicaten hebt bekeken, kunt u ervoor 

kiezen om:

A: Verder te gaan met Account aanmaken, of

B: Terug te keren naar de vorige pagina om te kiezen voor inloggen met uw bestaande gegevens voor een bestaand account

Als u denkt dat een van de gesignaleerde accounts mogelijk bij uw bedrijf hoort, maar u geen inloggegevens hebt, neem dan voor dit account 

contact op met uw Ariba-accountbeheerder en vraag hem/haar om u toegang te geven tot voorstellen en vragenlijsten.
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Leveranciersregistratie – Inloggen

Als u een account hebt, logt u in met uw bestaande accountgegevens.
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Leveranciersregistratie

BELANGRIJK: Als u op "Account aanmaken en doorgaan" klikt, ontvangt u onderstaande automatische e-mail ter 

bevestiging van een nieuw account dat is aangemaakt op de Ariba Commerce Cloud voor uw leveranciersorganisatie.

Deze bevestiging duidt niet op de voltooiing of goedkeuring van uw vragenlijst voor leveranciersregistratie voor 

MSD.
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Leveranciersregistratie

Vul alle verplichte met een asterisk gemarkeerde velden in om de MSD-registratievragenlijst in te vullen.
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Leveranciersregistratie

Zodra alle vragen zijn beantwoord, klikt u op de knop "Indienen"
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Leveranciersregistratie

Uw reactie is succesvol ingediend!

De status van de vragenlijst wordt gewijzigd in "In afwachting van goedkeuring" terwijl de vragenlijst wordt 

doorgestuurd voor goedkeuringen. In dit stadium kunt u uw antwoord niet meer wijzigen of het concept 

opnieuw bekijken, maar u kunt wel een bericht opstellen aan MSD. Nadat deze is goedgekeurd, wordt de 

registratie opnieuw geopend om updates mogelijk te maken.
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Leveranciersregistratie

Na het indienen van een reactie ontvangt u een automatische e-mail met de mededeling dat het verzoek is verzonden 

voor MSD-goedkeuring.

➢ Volgende stap: MSD zal de registratie-informatie bekijken.

➢ Zodra uw inschrijving is goedgekeurd, ontvangt u een bevestiging van goedkeuring.

Deze bevestiging geeft aan dat u uw vragenlijst voor leveranciersregistratie voor MSD hebt ingevuld en ingediend. 

De goedkeuringsmail geeft aan dat MSD de in de registratievragenlijst ingevulde informatie heeft goedgekeurd.
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Eén van de wederzijdse voordelen van het gebruik van Ariba voor leveranciersbeheer is dat 

leveranciers hun gegevens zelf kunnen beheren.

Nadat de registratievragenlijst voor leveranciers door MSD werd goedgekeurd, wordt die opnieuw 

geopend om updates mogelijk te maken. Als de informatie van uw bedrijf op enig moment 

verandert, moet u inloggen op het Ariba-netwerk en de registratievragenlijst bijwerken om de 

verandering weer te geven.

Door de registratievragenlijst te allen tijde up-to-date te houden met nauwkeurige gegevens, zorgt 

u ervoor dat uw bedrijf op tijd wordt betaald en op de juiste manier in aanmerking komt voor 

potentiële zakelijke kansen.

Om uw registratievragenlijst bij te werken, logt u in op het Ariba-netwerk, klikt u op 

leveranciersregistratie om die te openen, klikt u op 'antwoord bewerken', maakt u de nodige 

updates en klikt u vervolgens op 'indienen'.

Veranderingen moeten worden goedgekeurd.
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Opnieuw inloggen op het Ariba-netwerk

Houd er rekening mee dat zodra u zich succesvol hebt geregistreerd via de uitnodigingsmail, de 
uitnodigingslink opnieuw kan worden gebruikt om u om te leiden naar het Ariba-inlogscherm.

U kunt ook rechtstreeks naar http://proposals.seller.ariba.com te navigeren om in te 
loggen. We raden aan om een bladwijzer voor deze pagina te maken om in de toekomst 
gemakkelijk toegang te krijgen tot het Ariba-netwerk.

Als u uw inloggegevens niet meer weet, gebruik dan de link "gebruikersnaam of wachtwoord 
vergeten" om ze te herstellen.

Als dat om de een of andere reden niet werkt, kunt u contact opnemen met Ariba Support om uw 
account te herstellen. Houd in dat geval de AN-ID bij de hand; deze vindt u in de automatische e-
mail ter bevestiging van een nieuw account dat is aangemaakt op de Ariba Commerce Cloud voor 
uw leveranciersorganisatie. Dit zal de ondersteuningsagent helpen uw account te identificeren om 
uw wachtwoord opnieuw in te stellen.
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De registratievragenlijst bijwerken

Nadat u bent ingelogd op uw Ariba Network-account, moet u ervoor zorgen dat u zich op het tabblad "Vragenlijsten en voorstellen" en 

onder het juiste klanttabblad bevindt.

Navigeer naar het gedeelte "Registratievragenlijsten". U ziet de registratievragenlijst. Wat is de status van de vragenlijst? Als deze in de

status "Geregistreerd" is, kunt u de vragenlijst bijwerken. Als u een andere status heeft dan "Geregistreerd", kunt u geen wijzigingen

aanbrengen. Klik op de vragenlijst om deze te openen.

Zodra u de vragenlijst opent, ziet u dat u al een reactie hebt ingediend, maar u hebt de mogelijkheid om de reactie te herzien. Bevestig dat 

u uw antwoord wilt herzien en open vervolgens de vragenlijst om deze te bewerken.

Nadat u de nodige wijzigingen hebt aangebracht, klikt u op "Volledige reactie verzenden". De updates worden ter 

goedkeuring doorgestuurd naar MSD.
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Andere evenementen - Modulaire vragenlijsten, risicobeoordelingen, 

inkoopevenementen
Het kan zijn dat MSD buiten de registratie om contact met u opneemt om aanvullende informatie te verstrekken. Dit kan in de vorm zijn van:

- -inkoopevenement

- -modulaire vragenlijst (certificaatbeheer, aanvullende informatieverzameling)

- Risicobeoordeling

Voor elk evenement of elke vragenlijst die moet worden ingevuld, ontvangt u een door het Ariba-systeem gegenereerde e-mail met een link om in te loggen op het Ariba-

netwerk om deel te nemen aan Hoewel verschillende evenementen en vragenlijsten naar verschillende leverancierscontacten kunnen worden verzonden, moeten ze allemaal 

worden beantwoord onder dezelfde organisatie-AN-ID.
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Leveranciersondersteuning en Veelgestelde vragen
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Ariba-klantenondersteuning voor leveranciers
De volgende ondersteuningstools zijn beschikbaar 

voor leveranciers:

• SAP Ariba-helpcentrum

– Direct toegankelijk vanaf het leveranciersaccount na inloggen

– Het Help-teken wordt weergegeven in de rechterbovenhoek

– Klik op Help om het paneel aan de rechterkant te zien

– Populaire onderwerpen en de zoekbalk worden beschikbaar voor raadpleging

• Livechat, e-mail of telefonische ondersteuning

– Direct toegankelijk vanaf het leveranciersaccount na inloggen

– Het teken Ondersteuning wordt weergegeven in de rechterbenedenhoek van het 

Helpcentrum-paneel

– Klik op Ondersteuning om een nieuw venster te openen

– Vul het onderwerp in waar u hulp bij wilt krijgen

– Antwoord Ja of Nee in het gedeelte "Contact opnemen met SAP Ariba-

ondersteuning"

– Afhankelijk van het antwoord wordt u doorverwezen naar het juiste 

ondersteuningskanaal
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Veelgestelde vragen voor leveranciers – deel 1

Als we als leverancier al zaken deden met MSD, moeten we ons dan opnieuw registreren?

Wat gebeurt er als ik de registratievragenlijst heb ingevuld?

Ja. Er zijn twee soorten registratie die de leverancier zal moeten invullen: de leveranciersinschakelingsregistratie en de SLP-registratie.

• Met "Supplier Enablement" kan de leverancier PO's ontvangen en elektronische facturen verzenden via het Ariba Network.

• SLP, maakt deel uit van het toevoegproces van de leverancier. Het stelt de leverancier in staat om zijn gegevens zelf te beheren. De leverancier wordt 

gevraagd om te reageren op een MSD-vragenlijst voor leveranciers zodra deze is goedgekeurd. De leverancier heeft de mogelijkheid om zijn eigen 

gegevens bij te werken.

Nadat u de vragenlijst hebt ingevuld en verzonden, wacht u op de bevestiging of deze is goedgekeurd.

Wat moet ik doen als ik de vragenlijst niet kan zien?

• Als u bent ingelogd op uw AN-account, schakelt u naar de module "Voorstellen en vragenlijsten" in de linkerbovenhoek om upstream-formulieren en gegevens te 

bekijken.

• Als u de vragenlijst niet ziet, is de vragenlijst mogelijk niet naar uw account verzonden. Neem contact op met uw relatiebeheerder om de link opnieuw te laten 

verzenden en vervolgens in te loggen met uw bestaande inloggegevens. Opgelet: u moet inloggen op uw account via de uitnodigingslink in de e-mail om de 

vragenlijst te zien.

Hoe lang blijft de URL van de registratievragenlijst geldig?

De registratie-URL verloopt na 30 dagen. Neem zo nodig contact op met uw MSD-relatiebeheerder om de registratie opnieuw te openen.

V

A
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Veelgestelde vragen voor leveranciers – deel 2

Ik heb meer dan één door het systeem gegenereerde uitnodiging ontvangen om te registreren, wat doe ik? Zijn dit duplicaten?

Wat gebeurt er als een bestaande leverancier het nieuwe onboardingproces niet voltooit?

Als u meer dan één bedrijf hebt dat actief zaken doet met ons, ontvangt u een door het systeem gegenereerde uitnodiging om u per organisatie of 

rechtspersoon te registreren. U moet elk afzonderlijk opnieuw registreren en opnieuw kwalificeren.

BELANGRIJK! Als u meerdere bedrijven registreert of kwalificeert, doe dit dan één voor één. Zorg dat er geen andere SAP Ariba-gerelateerde 

uitnodigingen voor registratie op verschillende tabbladen van uw browser open staan. Hierdoor kunnen de gegevens van het ene bedrijf per ongeluk 

worden opgeslagen of gekoppeld aan de vragenlijst van een ander bedrijf.

Het doorlopen van ons proces via de SAP Ariba SLP-module is verplicht. Als u het niet op tijd voltooit, kan dit leiden tot niet-naleving en kan dit een impact 

hebben op onze bestaande handelsrelatie.

Wat moet ik doen als ik de registratielink niet heb ontvangen?

Het probleem kan te maken hebben met de instellingen van uw e-mailprovider – zorg ervoor dat ariba.com een vertrouwde afzender is. Controleer het volgende 

voordat u verzoekt om de uitnodiging opnieuw te verzenden:

• zoek in uw mailbox naar een e-mail met het volgende e-mailonderwerp: Uitnodiging: Registreer u om leverancier te worden bij MSD (actie vereist: u bent 

uitgenodigd u te registreren als leverancier van MSD)

• zoek naar de uitnodiging in al uw mappen, zoals uw Postvak IN, Ongewenste mail- of Spam-mappen

• ga na of een van uw collega's de uitnodiging heeft ontvangen in plaats van uzelf.

A

Waarom moeten we deelnemen?

MSD implementeert nieuwe standaarden, processen en implementeert SAP Ariba-modules om de manier waarop we omgaan met onze leveranciers te 

verbeteren. De voordelen hiervan zijn onder meer het elimineren van handmatige werkwijzen en dubbel werk voor beide partijen. Het zorgt er ook voor dat 

onze leveranciersgegevens actueel en nauwkeurig zijn.
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Veelgestelde vragen voor leveranciers – deel 3

Als ik al een bestaande SAP Ariba-netwerk-account heb, waarom wordt mij dan gevraagd een nieuwe aan te maken?

U hoeft geen nieuw Ariba-netwerk-account aan te maken om vragenlijsten te beantwoorden of deel te nemen aan evenementen met MSD. U kunt uw bestaande 

account gebruiken om:

• te reageren op registratie, kwalificatievragenlijsten voor MSD en andere klanten;

• te reageren op toekomstige inkoopevenementen;

• mogelijke contracten te beheren.

Sommige van onze leveranciers willen echter mogelijk een extra Ariba-netwerk-account aanmaken om deze drie processen en modules afzonderlijk van uw 

transactieaccount of van uw account voor klantenbeheer te beheren.

Ik heb een door het systeem gegenereerde uitnodiging ontvangen om me te registreren, maar ik ben niet de juiste persoon om 

deze vragenlijst in te vullen. De uitnodiging moet naar iemand anders binnen mijn organisatie worden gestuurd.

Als u of iemand anders in uw organisatie de door het SAP Ariba-systeem gegenereerde e-mail "Uitnodiging om te registreren" heeft ontvangen en deze naar een 

andere persoon in uw organisatie had moeten worden verzonden, stuur deze dan niet gewoon door. Neem binnen <Koper> contact op met uw koper om de e-

mail met de link opnieuw naar de betreffende contactpersoon te laten verzenden.

Wat kost het mij om het Ariba-netwerk te gebruiken?

Er zijn geen kosten verbonden aan het aanmaken van een standaard Ariba Network-account. Leveranciers kunnen een standaard account gebruiken voor:

• het beantwoorden van vragenlijsten

• deelname aan inkoopevenementen

• beheer van contracten

• PO/facturering via e-mail/standaard account

• Leveranciers kunnen op elk moment upgraden van hun standaard account naar een bedrijfsaccount. Er kunnen kosten in rekening worden gebracht bij het 

upgraden naar een bedrijfsaccount om transacties met kopers uit te voeren.

A
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Veelgestelde vragen voor leveranciers – deel 4

Ik heb moeite om in te loggen met mijn bestaande Ariba Network-accountgegevens. Wat moet ik doen?

Als u dit probleem ervaart, kan sprake zijn van een van onderstaande scenario's:

1. U bent al ingelogd op uw bestaande account en hebt vervolgens ook voor de eerste keer op de link in de e-mail geklikt.

BELANGRIJK: Het systeem zal dit zien als een poging om twee keer tegelijk in te loggen. U moet ofwel op de link klikken en vanaf daar inloggen, ofwel inloggen 

op uw bestaande account en naar het Ariba Sourcing-scherm navigeren. Het is niet mogelijk beide te doen.

2. Als u een andere SAP Ariba-website heeft geopend in een ander browsertabblad, sluit dan dat andere tabblad en probeer opnieuw in te loggen.

3. Als u een certificaatfout in uw browser hebt ontvangen wanneer u probeert toegang te krijgen tot de aanmeldingspagina van het Ariba Network op 

https://supplier.ariba.com, wis dan uw browsercache, cookies en zoekgeschiedenis. Sluit de browser en probeer de pagina opnieuw te openen.

4. Wanneer u werd uitgenodigd om u te registreren of deel te nemen aan een evenement en u klikte op de link in de e-mail, werd u rechtstreeks naar de 

inlogpagina gebracht. Het systeem verwacht dat u inlogt met inloggegevens voor de AN-ID die <koper> al heeft voor uw organisatie. Als u nog geen 

inloggegevens hebt voor het AN-account van uw organisatie, kunt u niet inloggen. Neem contact op met uw Ariba-beheerder voor de juiste systeeminstellingen.

Wordt al mijn huidige informatie gemigreerd naar de SAP Ariba SLP-module?

Als u een bestaande leverancier van MSD bent, kan een deel van uw informatie worden gemigreerd naar de registratievragenlijst, zodat u deze alleen hoeft te

bevestigen voor nauwkeurigheid in plaats van opnieuw te beginnen. Het kan echter zijn dat u bepaalde informatie opnieuw moet invoeren of aanvullende

informatie moet verstrekken. Dit zorgt ervoor dat MSD beschikt over de meest nauwkeurige, actuele informatie die nodig is om in de toekomst zaken te doen met

uw bedrijf.
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Aanmelden voor aanvullende training van Ariba Support

Leveranciers kunnen deelnemen aan aanvullende training van Ariba Customer Support, waaronder een breed scala aan onderwerpen,

van inkopen tot schikkingen:

Webinars m.b.t. Inkopen
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Overige bronnen
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Nuttige links

 Veelgestelde vragen m.b.t. het Ariba-netwerk -

https://connect.ariba.com/anfaq.htm

 Meer info over Ariba - http://www.ariba.com/solutions/discovery-for-

suppliers.cfm

 Ariba-netwerkmeldingen - http://netstat.ariba.com

 Informatie over downtime, nieuwe releases en nieuwe functies

https://connect.ariba.com/anfaq.htm
http://www.ariba.com/solutions/discovery-for-suppliers.cfm
http://netstat.ariba.com/
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Bedankt!
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