Dodavatelský řetězec společnosti E.ON
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Registrace
dodavatele
Pokyny krok za krokem

Revize 2.0 platná od 27.2.2019

Úvod
Vážený dodavateli,
pro maximalizaci hodnoty interakce s dodavateli a zajištění celoplošné transparentnosti dodavatelů a jejich produktů a
služeb používá společnost E.ON konzistentní přistup s využitím nástrojem podporovaného řízení vztahů s dodavateli (SRM).
Nábor dodavatele je krok procesu SRM, který zajišťuje, že stávající i noví dodavatelé splňují určitá kritéria minimálních
požadavků společnosti E.ON. Většina kroků souvisejících s procesem náboru dodavatele se provádí v rámci on-line portálu.
Jako noví dodavatelé musíte provést registraci dodavatele (SSR), kde zadáte informace o vaší společnosti. Po úspěšné
registraci již můžete být pozváni do výběrových řízení a elektronických aukcí.
V rámci dalších kroků procesu náboru dodavatele můžete být – v případě potřeby – požádáni o vyplnění dotazníků a
poskytnutí dokumentů a certifikátů přes on-line portál. Jakmile úspěšně absolvujete proces náboru dodavatele, obdržíte
specifické schválení skupiny materiálů k obdržení objednávek.
Tato příručka slouží k tomu, abyste mohli úspěšně provést registraci dodavatele. V případě otázek týkajících se tohoto
procesu kontaktujte svého odpovědného objednavatele společnosti E.ON. Technické dotazy ohledně používání on-line
portálu můžete směrovat na poskytovatele SynerTrade telefonicky (+49-800-5893334) nebo emailem
(support.eon@synertrade.com); komunikace je možná pouze v němčině a angličtině.
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Výzva k registraci
dodavatele E.ON (SSR)
Gratulujeme!
• Jakmile obdržíte tento e-mail,
budete pozváni k registraci do
evidenčního systému dodavatelů
společnosti E.ON.
• Pro přístup do portálu použijte
odkaz a přihlašovací údaje
poskytnuté v e-mailu.

• Jednorázové přihlašovací heslo je
odesláno v samostatném emailu.

https://eon.synertrade.com
27.2.2019
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Přihlášení do on-line portálu

• Pro přístup do portálu použijte odkaz a přihlašovací údaje poskytnuté v e-mailu.
• Jednorázové přihlašovací heslo je odesláno v samostatném e-mailu.
• Pokud zapomenete nebo ztratíte své heslo, můžete jej získat kliknutím na odkaz „Unable to log in?“
• Kliknutím na odkaz „Change language“ můžete změnit jazykovou verzi textu.

27.2.2019
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Vítejte v registraci dodavatele
• Po úspěšném přihlášení se
zobrazí uvítací stránka on-line
portálu.
• Všechny zobrazené karty jsou
součástí procesu registrace.
• Chcete-li proces uložit a přejít do
jiné sekce, musíte vždy kliknout
na tlačítko „DALŠÍ“.

27.2.2019
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Registrace dodavatele:
Karta „SPOLEČNOST & KONTAKT“
• Zadejte požadované kontaktní
údaje vaší společnosti a první
kontaktní osobu.
• Povinná pole jsou zde i na
následujících stránkách
podtržena červeně.
• Na následující kartu přejdete
kliknutím na tlačítko „DALŠÍ“
(tlačítko ve spodním pravém
rohu).
Zadejte prosím e-mailovou adresu kontaktní osoby.
Veškerá komunikace/podání týkající se objednávek po
odeslání registrace dodavatele bude uskutečněna
prostřednictvím této e-mailové adresy!
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Registrace dodavatele:
Karta „FIREMNÍ KONTAKTY“
• Pro vytvoření jedné nebo více
nových kontaktních osob klikněte
na položku „Vložit nový
dodavatelský kontakt“.

• Zadejte veškeré povinné
kontaktní údaje.
• Pro uložení záznamů o kontaktu
klikněte na
a pak na položku
„Provést“.
• Na následující kartu přejdete
kliknutím na tlačítko „DALŠÍ“
(tlačítko ve spodním pravém
rohu).
27.2.2019
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Registrace dodavatele:
Karta „VÝROBNÍ ZÁVODY“
• Pro zadání nových
lokalit/pracovišť klikněte na
položku „Nový“.
• Pro uložení záznamů klikněte na
a poté na položku
„Provést“.
• Na následující kartu přejdete
kliknutím na tlačítko „DALŠÍ“
(tlačítko ve spodním pravém
rohu).

27.2.2019
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Registrace dodavatele:
Karta „CERTIFIKÁT SPOLEČNOSTI“

Při registraci je povinné přiložit obchodní dopis Vaší
společnosti podle níže uvedených pokynů. Dokument
označte jako „*Letter Head“. Po nahrání obchodního
dopisu je nutné vyplnit další sloupce. Do pole „PLATNÝ
OD“ je zadejte dnešní nebo dřívější datum, do pole
„PLATNÝ DO“ je zadejte datum „31.12.2099“ a do pole
„VYDAVATEL CERTIFIKÁTU“ zadejte náhodné číslo,
např. 0.

Obchodní dopis musí minimálně obsahovat Váš podpis
a následující údaje: jméno, adresa, IČO, DIČ, číslo
bankovního účtu a datum. Příklad vyplnění najdete na
následující straně.

•
•
•
•
•
•

Kliknutím na tlačítko „Nový“ přiložíte nové certifikáty.
V rozbalovacím seznamu ve sloupci „NÁZEV CERTIFIKÁTU“ vyberte příslušný certifikát.
U každého certifikátu zadejte data platnosti do polí „PLATNÝ OD“ a „PLATNÝ DO“.
Kliknutím na
vložte související dokumenty (viz popis na další stránce).
Pro uložení záznamů klikněte na
a poté na „Provést“.
Na následující kartu přejdete kliknutím na položku „DALŠÍ“.

27.2.2019
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Vložte
prosím
informace
o
Vaší
společnosti (stejné, jako
jste uvedli v průběhu
registrace, shodné s
Obchodním rejstříkem a
daňovou evidencí).
Vložte prosím datum.

Obchodní dopis prosím
podepište.

K
podpisu
uveďte
čitelně své jméno.

Uveďte prosím také další údaje o společnosti,
jako je IČO, DIČ a číslo bankovního účtu (stejné,
jako jste uvedli v průběhu registrace, shodné s
Obchodním rejstříkem a daňovou evidencí).

27.2.2019

10

Přiložte dokumenty do seznamu dokumentů
Varování: Pokud neklepnete na tlačítko „Uložit“, dokumenty nebudou
do seznamu dokumentů přidány!

• Kliknutím na tlačítko „Nahrát“ přidáte nové dokumenty.
• Zobrazí se vyskakovací okno. Zde můžete přidat jeden nebo více dokumentů pomocí funkce „Drag & Drop“
nebo jejich výběrem v prohlížeči (odkaz „Vybrat soubory“).
• Po úspěšném přidání zavřete okno klepnutím na položku „ZAVŘÍT“.
• Změny v seznamu dokumentů uložte tak, že nejprve klepnete na tlačítko „Uložit“ a poté na „Zavřít“.
27.2.2019
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Registrace dodavatele:
Karta „DOKUMENTY“

• V případě potřeby můžete pro společnost E.ON přiložit další dokumenty.
• Klikněte na položku „Hromadné nahrávání“. Zobrazí se vyskakovací okno. Můžete vybrat dokumenty, které
chcete přiložit.
27.2.2019
• Na následující kartu přejdete kliknutím na tlačítko „DALŠÍ“.
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Registrace dodavatele:
Karta „KODEX CHOVÁNÍ“

Přijetí zásad Kodexu dodavatele je povinným
krokem v registraci dodavatele. Proces nemůže
pokračovat, pokud nepřijmete zásady Kodexu
dodavatele.

•
•
•
•

Na této kartě musíte přijmout Kodex dodavatele společnosti E.ON.
Tento dokument si můžete stáhnout v různých jazycích prostřednictvím odkazu.
V rozbalovacím seznamu vyberte položku „ANO“a pak klikněte na tlačítko „Zveřejnit“.
Na následující kartu přejdete kliknutím na položku „DALŠÍ“.

27.2.2019
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Registrace dodavatele:
Karta „ZÁVĚR“

• Zkontrolujte zadané údaje a potvrďte je kliknutím na tlačítko „DOKONČOVACÍ PROCES“.
• Varování: Po kliknutí na tlačítko „ DOKONČOVACÍ PROCES“ již nebudete moci změnit informace zadané
během registrace.
27.2.2019

14

Registrace dodavatele:
Registrace proběhla úspěšně
Děkujeme vám!
• Dokončili jste registraci. Vámi poskytnuté
údaje můžete změnit pouze když požádáte
kontaktní osobu společnosti E.ON.
Váš účet na on-line platformě bude
deaktivován.
• V případě neúplných nebo nesprávných
informací bude vaše registrace zamítnuta a
odeslána zpět k opravě.
• Jakmile bude vaše registrace zkontrolována
a schválena společností E.ON, budete
kontaktováni e-mailem. Pak už můžete být
pozváni do výběrových řízení a
elektronických aukcí.

27.2.2019
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Dodavatelský řetězec společnosti E.ON
27.2.2019

Nábor
dodavatele
Pokyny krok za krokem

Revize 2.0 platná od 27.2.2019

Úvod
Vážený dodavateli,
pro maximalizaci hodnoty interakce s dodavateli a zajištění celoplošné transparentnosti dodavatelů a jejich produktů a
služeb používá společnost E.ON konzistentní přistup s využitím nástrojem podporovaného řízení vztahů s dodavateli (SRM).
Nábor dodavatele je krok procesu SRM, který zajišťuje, že stávající i noví dodavatelé splňují určitá kritéria minimálních
požadavků společnosti E.ON. Většina kroků souvisejících s procesem náboru dodavatele se provádí v rámci on-line portálu.
Jako noví dodavatelé musíte provést registraci dodavatele (SSR), kde zadáte informace o vaší společnosti. Po úspěšné
registraci již můžete být pozváni do výběrových řízení a elektronických aukcí.
V rámci dalších kroků procesu náboru dodavatele můžete být – v případě potřeby – požádáni o vyplnění dotazníků a
poskytnutí dokumentů a certifikátů přes on-line portál. Jakmile úspěšně absolvujete proces náboru dodavatele, obdržíte
specifické schválení skupiny materiálů k obdržení objednávek.
Tato příručka slouží k tomu, abyste mohli úspěšně provést registraci dodavatele. V případě otázek týkajících se tohoto
procesu kontaktujte svého odpovědného objednavatele společnosti E.ON. Technické dotazy ohledně používání on-line
portálu můžete směrovat na poskytovatele SynerTrade telefonicky (+49-800-5893334) nebo emailem
(support.eon@synertrade.com); komunikace je možná pouze v němčině a angličtině.

27.2.2019
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Pokračování procesu náboru dodavatele
Gratulujeme!
• Jakmile vaše společnost úspěšně
projde
procesem
registrace
dodavatele, pozveme vás k
provedení následujících kroků.
• Odkaz v e-mailu vede opět do online platformy, kde můžete
pokračovat v procesu náboru
dodavatele.
• Použijte přihlašovací údaje, které
vám byly poskytnuty na začátku
registrace dodavatele, a také
heslo, které jste si zvolili.

https://eon.synertrade.com
27.2.2019
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Přihlášení do on-line portálu

• Pro přístup do portálu použijte odkaz a přihlašovací údaje poskytnuté v e-mailu.
• Jednorázové přihlašovací heslo je odesláno v samostatném e-mailu.
• Pokud zapomenete nebo ztratíte své heslo, můžete jej získat kliknutím na odkaz „Unable to log in?“
• Kliknutím na odkaz „Change language“ můžete změnit jazykovou verzi textu.

27.2.2019
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Nastavení zobrazení v on-line platformě
• Při prvním přihlášení do on-line
platformy je třeba vybrat obsah,
který se má zobrazit na vaší
domovské stránce (SynerSpace).

• Nastavte zaškrtávací volby a
klepněte na položku „PŘEVZÍT“.
• Doporučujeme vybrat všechny
karty.

• Toto nastavení můžete kdykoli
změnit klepnutím na tlačítko
„Manage Cards“.

27.2.2019

20

Přehled požadovaných dotazníků
• Požadované dotazníky zobrazíte
kliknutím na položku „Můj
profil“.

• Pak se zobrazí přehled různých
karet. Zobrazí se karta „PROFIL“.
• Požadované komentáře zobrazíte
klepnutím na kartu
„DODATEČNÁ INFORMACE“.
27.2.2019
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Dotazníky
• Dotazník otevřete kliknutím na
název dotazníku „BOQ
Questionnaire“ nebo „HSE
Questionnaire“.

• Typy dotazníků závisí na cílové
skupině náboru. Může se stát, že
budete muset vyplnit jen jeden
dotazník.

27.2.2019
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Vyplnění dotazníku
• Zadejte
veškeré
příslušné
odpovědi
a
informace
k
příslušným otázkám.
• Podtržená a červeně označená
pole jsou povinná.
• V případě potřeby je třeba přiložit
další dokumenty a certifikáty.
• Po vyplnění dotazníku jej můžete
„Uložit jako koncept“ (informace
uvidíte
pouze
Vy),
nebo
„Zveřejnit“ (informace budou
přístupné i pro kontaktní osobu
E.ONu a budou vyhodnocené).
• Klepnutím na tlačítko „Zpátky do
přehledu“ se vrátíte zpět na
stránku s přehledem svého
profilu.

27.2.2019
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Přehled požadovaných dotazníků
• Obrazovka „DODATEČNÁ
INFORMACE“ zobrazuje stav a
míru dokončení dotazníků.
• Po vyplnění všech požadovaných
dotazníků klepněte na kartu
„DOKONČENÍ“.

Červená: Nejsou vyplněna všechna
povinná pole
Žlutá: Všechna povinná pole jsou
vyplněna, některé volitelné informace
chybí
Zelená: Všechna pole jsou vyplněna
27.2.2019
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Uzavření procesu náboru dodavatele – karta
„FINALIZATION“

Děkujeme vám!

VAROVÁNÍ: Data budou
systémem přenesena až po
klepnutí na tlačítko
„Skončit“.

• Ukončete nábor dodavatele kliknutím na tlačítko „Skončit“
• V případě chybějících nebo nesprávných informací budou dotazníky zamítnuty a zaslány zpět.
• Pokud budou vaše informace ověřeny a schváleny, budete vyrozuměni prostřednictvím e-mailu. Poté
obdržíte souhlas s přijímáním zakázek na produkty nebo služby v určitých skupinách materiálů.
• Těšíme se na dobrou spolupráci!
27.2.2019

25

Kontakt
V případě otázek týkajících se náboru dodavatelů se obraťte na odpovědného objednatele společnosti E.ON.
Ohledně technických dotazů se obraťte na technickou linku dodavatele SynerTrade
(+49-800-5893334) nebo na e-mail (support.eon@synertrade.com), komunikace je možná pouze v němčině a
angličtině.

27.2.2019
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Děkujeme vám

