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Inledning
Bästa leverantör!
Som ett steg i att maximera värdet av interaktionen med våra leverantörer och säkerställa transparens på koncernnivå
gällande produkter och tjänster använder E.ON en konsekvent metod samt verktyg för hanteringen av våra
leverantörsrelationer (SRM).
Leverantörsregistreringen är steget i denna process som säkerställer att befintliga och nya leverantörer uppfyller vissa
kriterier för att efterleva E.ON:s minimikrav. Större delen av stegen relaterade till leverantörsregistreringen utförs i en
online portal.
Som ny leverantör måste du ange dina företagsuppgifter med hjälp av en initial självregistreringen (SSR). Efter en
framgångsrik självregistrering kan du erbjudas att deltaga i upphandlingar både med och utan e-auktion.
Under de ytterligare stegen i leverantörsregistreringen kan du, om så krävs, bli ombedd att fylla i formulär och
tillhandahålla dokument samt certifikat via onlineportalen. När du har slutfört leverantörsregistreringen godkänns du för
att deltaga i EONs upphandlingar för den relevanta materielgruppen.
Den här guiden ska hjälpa dig utföra leverantörsregistreringen. Om du har några frågor om denna process kan du kontakta
din ansvariga inköpare inom E.ON. Om du har tekniska frågor gällande användningen av onlineportalen kan du kontakta
leverantören SynerTrade via telefon (+49-800-5893334) eller e-post (support.eon@synertrade.com).
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Inbjudan till E.ON:s
självregistrering för leverantörer (SSR)
Grattis!
• Så fort du får det här
meddelandet blir du inbjuden
som en potentiell leverantör för
E.ON.
• Använd länken och
inloggningsuppgifterna i epostmeddelandet för att få
åtkomst till portalen.
• Engångslösenordet skickas i ett
separat meddelande.

https://eon.synertrade.com
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Logga in på online plattformen

• Använd länken och inloggningsuppgifterna i e-postmeddelandet för att få åtkomst till portalen.
• Engångslösenordet skickas i ett separat meddelande.
• Om du har glömt eller tappat bort ditt lösenord kan du hämta det genom att klicka på länken ”Unable to log
in?” (”Kan du inte logga in?”).
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Välkommen till självregistreringen för
leverantörer
• När du har loggat in ser du
välkomstsidan i onlineportalen.
• Alla flikar som visas är en del av
registreringsprocessen.
• För att ”SAVE” (SPARA) samt
hoppa till varje avsnitt måste du
alltid klicka på ”NEXT”.
(”NÄSTA”).
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Självregistrering för leverantör:
Fliken ”COMPANY AND 1ST CONTACT” (”FÖRETAG OCH FÖRSTA
KONTAKT”)
• Ange de begärda
kontaktuppgifterna för ditt
företag och den första
kontaktpersonen.

• Obligatoriska fält är
understrukna med rött (detta
gäller även fältet på följande
sidor).
• Klicka på ”NEXT” (”NÄSTA”)
(knappen i det nedre högra
hörnet) för att gå till nästa sida.

Ange e-postadressen för den framtida
kontaktpersonen. All
kommunikation/överföring av all
dokumentation efter släppet av
självregistreringen för leverantörer
kommer att göras via denna e-postadress!
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Självregistrering för leverantör:
Fliken ”COMPANY CONTACTS” (”FÖRETAGSKONTAKTER”)
• Klicka på ”New contact” (”Ny
kontakt”) för att skapa en eller
flera nya kontaktpersoner.
• Ange alla obligatoriska
kontaktuppgifter.
• Klicka på
och sedan på
”Apply” (”Tillämpa”) för att spara
uppgifterna för en
kontaktperson.
• Klicka på ”NEXT” (”NÄSTA”)
(knappen i det nedre högra
hörnet) för att gå till nästa sida.
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Självregistrering för leverantör:
Fliken ”LOCATIONS/SITES” (”PLATSER/ANLÄGGNINGAR”)
• Klicka på ”New” (”Ny”) om du vill
lägga till nya
platser/anläggningar.
• Klicka på
och sedan på
”Apply” (”Tillämpa”) för att spara
uppgifterna.
• Klicka på ”NEXT” (”NÄSTA”) för
att gå till nästa sida.
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Självregistrering för leverantör:
Fliken ”CERTIFICATES” (”CERTIFIKAT”)

*Brevhuvud

Det är obligatoriskt för din registrering att överföra ett
brevhuvud för företaget enligt instruktionerna nedan.
Namnge dokumentet ”*Letter Head”. När du har överfört
brevhuvudet måste du fylla i ytterligare kolumner. I fältet
”Valid from” (”Giltigt från”) anger du dagens datum, i ”Valid
until” (”Giltigt till”) anger du datumet ”2099-12-31” och i
fältet ”National Authority” (”Nationell auktoritet”) anger du
en slumpmässig siffra, såsom 0.
Minimikraven för brevhuvudet är din signatur och följande
information: namn, adress och skatte- och bankuppgifter.
Det finns ett exempel på följande sida.

• Klicka på ”New” (”Ny”) för att överföra nya certifikat.
• Välj det relevanta certifikatet i listrutan i kolumnen ”CERTIFICATE NAME” (”CERTIFIKATNAMN”).
• Ange giltighetsdatum i fälten ”VALID FROM” (”GILTIGT FRÅN”) och ”VALID UNTIL” (”GILTIGT TILL”) för varje
certifikat.
• Du kan överföra relaterade dokument genom att klicka på
(se beskrivning på nästa sida).
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• Klicka på
och sedan på ”Apply” (”Tillämpa”) för att spara uppgifterna.
• Klicka på ”NEXT” (”NÄSTA”) för att gå till nästa sida.
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Överför dokument i dokumentlistan
Varning: Dokument kommer inte att överföras till dokumentlistan om
du inte klickar på ”Save” (”Spara”)!

• Klicka på ”Upload” (”Överför”) för att överföra nya dokumentet.
• En fönster visas. Där kan du lägga till ett eller flera dokument via ”Dra och släpp” eller genom att markera
dem i en webbläsare med länken ”Select files” (”Välj filer”).
• När överföringen har genomförts stänger du fönstret genom att klicka på ”DONE” (”KLAR”).
• Spara ändringarna i dokumentlistan genom att klicka på ”Save” (”Spara”) och sedan på ”Close” (”Stäng”).
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Självregistrering för leverantör:
Fliken ”DOCUMENTS” (”DOKUMENT”)

• Om det behövs kan du överföra fler dokument till E.ON.
• Klicka på ”Upload” (”Överför”). En fönster visas. Du kan välja vilka dokument du vill överföra.
• Klicka på ”NEXT” (”NÄSTA”) för att gå till nästa sida.
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Självregistrering för leverantör:
Fliken ”CODE OF CONDUCT” (”UPPFÖRANDEKOD”)
Det är obligatoriskt att godkänna
uppförandekoden för leverantörer under
självregistreringen. Du kan inte fortsätta
processen utan att godkänna uppförandekoden.

•
•
•
•

På den här sidan måste du godkänna E.ON:s uppförandekod för leverantörer.
Du kan hämta dokumentet på olika språk via länken.
Välj ”YES” (”JA”) i listrutan och klicka på ”Publish” (”Publicera”).
Klicka på ”NEXT” (”NÄSTA”) för att gå till nästa sida.
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Självregistrering för leverantör:
Fliken ”FINALIZATION” (”SLUTFÖR”)

• Kontrollera uppgifterna och bekräfta genom att klicka på ”FINISH PROCESS” (”AVSLUTA PROCESS”).
• Varning: När du har klickat på ”FINISH PROCESS” (”AVSLUTA PROCESS”) kan du inte ändra informationen
som du har angett under självregistreringen!
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14

Självregistrering för leverantör:
Registreringen har slutförts
Tack så mycket!
• Du har slutfört självregistreringen för
leverantörer. Dina data kan bara ändras om
E.ON ber om det.
Ditt konto för onlineplattformen avaktiveras.
• Om informationen är ofullständig eller
felaktig nekas din registrering och den
skickas tillbaka till dig så att du kan korrigera
den.
• Du kommer att kontaktas via e-post så fort
din registrering har kontrollerats och släppts
av E.ON. Då kan du bjudas in att ge anbud
och delta i elektroniska auktioner vid
upphandlingar inom EON.

2019-02-27
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Leverantörsregistreringen är steget i denna process som säkerställer att befintliga och nya leverantörer uppfyller
vissa kriterier för att efterleva E.ON:s minimikrav. Större delen av stegen relaterade till leverantörsregistreringen
utförs i en online portal.
Som ny leverantör måste du ange dina företagsuppgifter med hjälp av en initial självregistreringen (SSR). Efter
en framgångsrik självregistrering kan du erbjudas att deltaga i upphandlingar både med och utan e-auktion.
Under de ytterligare stegen i leverantörsregistreringen kan du, om så krävs, bli ombedd att fylla i formulär och
tillhandahålla dokument samt certifikat via onlineportalen. När du har slutfört leverantörsregistreringen
godkänns du för att deltaga i EONs upphandlingar för den relevanta materielgruppen.
Den här guiden ska hjälpa dig utföra leverantörsregistreringen. Om du har några frågor om denna process kan du
kontakta din ansvariga inköpare inom E.ON. Om du har tekniska frågor gällande användningen av onlineportalen
kan du kontakta leverantören SynerTrade via telefon (+49-800-5893334) eller e-post
(support.eon@synertrade.com).
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Fortsätt leverantörsregistreringen
Grattis!
• Så fort ditt företag har slutfört
självregistreringen för
leverantörer blir du inbjuden att
utföra nästa steg.
• Länken i e-postmeddelandet
leder till onlineplattformen igen,
där du kan fortsätta
leverantörsregistreringen.
• Använd de inloggningsuppgifter
som du fick i början av
självregistreringen för
leverantörer och det lösenord
som du valde.

https://eon.synertrade.com
2019-02-27
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Logga in på onlineplattformen

• Använd länken och de inloggningsuppgifter som du fick i e-postmeddelandet i början av självregistreringen
för att få åtkomst till portalen.
• Använd lösenordet du valde.
• Om du har glömt eller tappat bort ditt lösenord kan du hämta det genom att klicka på länken ”Unable to2019-02-27
log
in?” (”Kan du inte logga in?”).
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Vyinställningar i onlineplattformen
• Första gången du loggar in på
onlineplattformen måste du välja
vilket innehåll som ska visas på
din startsida (SynerSpace).

• Markera kryssrutorna och klicka
på ”APPLY” (”TILLÄMPA”).
• Vi rekommenderar att du
markerar alla kort.

• Du kan ändra inställningarna när
som helst genom att klicka på
”Manage Cards” (”Hantera kort”).
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Översikt över begärda formulär
• Om du vill visa begärda formulär
klickar du på ”My Account”
(”Mitt konto”).

• Översikten över olika flikar visas.
Du ser fliken ”PROFILE”
(”PROFIL”).
• Klicka på fliken ”ADDITIONAL
INFORMATION” (”YTTERLIGARE
INFORMATION”) för att visa de
begärda formulären.
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Formulär
• Klicka på namnet på formuläret
”BOQ Questionnaire” (”BOQformulär”) eller ”HSE
Questionnaire” (”HSE-formulär”)
för att öppna det.
• Typen av formulär beror på
målsättningen för registreringen.
Du behöver kanske bara fylla i ett
formulär.
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Fylla i ett formulär
• Fyll i de svar och den information
som krävs.
• Obligatoriska fält är
understrukna eller
rödmarkerade.
• Vid behov kan du behöva
överföra ytterligare dokument
och certifikat.
• När du har fyllt i formuläret kan
du klicka på ”Save as draft”
(”Spara som utkast”) eller
”Publish” (”Publicera”).
• Om du klickar på ”Back to
overview” (”Tillbaka till
översikten”) kommer du tillbaka
till översiktssidan i din profil.
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Översikt över begärda formulär
• Sidan ”ADDITIONAL
INFORMATION” (”YTTERLIGARE
INFORMATION”) visar status och
slutförandegrad för formulären.

• När du har fyllt i alla
obligatoriska formulär klickar du
på fliken ”FINALIZATION”
(”SLUTFÖR”).
Röd: Alla obligatoriska fält har inte fyllts i
Gul: Alla obligatoriska fält har fyllts i, viss
valfri information saknas
Grön: Alla fält har fyllts i
2019-02-27
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Stäng leverantörsregistreringen – Fliken
”FINALIZATION” (”SLUTFÖR”)

Tack så mycket!

VARNING! Data överförs bara
av systemet efter att du har
klickat på knappen ”Finish”
(”Avsluta”).

• Stäng leverantörsregistreringen genom att klicka på ”Finish” (”Avsluta”)
• Om information saknas eller är felaktig nekas formulären och de skickas tillbaka till dig.
• Du kontaktas via e-post när din information har granskats och släppts. Då blir du godkänd för att ta emot
inköpsordrar för produkter och tjänster i vissa materielgrupper.
• Vi ser fram emot ett gott samarbete!
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Kontakta
Om du har några frågor om leverantörsregistreringen kan du kontakta ansvarig E.ON-inköpare.
För tekniska frågor kan du kontakta SynerTrades tekniska hjälplinje på
(+49-800-5893334) eller via e-post (support.eon@synertrade.com).
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Tack!

