SLIK REGISTRERER DU DEG
Leverandørvisning

RHI Magnesita - SAP Ariba

INVITASJON TIL LEVERANDØR
Som e-post

 Mottar en e-post med invitasjon til å registrere seg som leverandør til RHI Magnesita
 Klikk på "klikk her" for å opprette en konto

ARIBA NETWORK

 Et nytt bilde åpnes som
introduserer deg til Ariba
Network
 Meld deg på for å
opprette en Ariba-konto
 Logg deg inn hvis du
allerede har en Aribakonto

ARIBA NETWORK
Meld deg på

 Fyll ut alle obligatoriske felter
(merket med *)
 Foretaket
 Brukerkonto
 Beskriv businessen din
 Før du oppretter en konto: Godta
betingelser og personvern

ARIBA NETWORK
Dublettkontroll

 Ariba Network gjør en dublettkontroll før kontoen opprettes
 Se søkeresultater for potensielle dubletter
 Klikk på "Fortsette opprette konto" hvis det ikke er noen dubletter og du ønsker å fortsette

LEVERANDØR REGISTREREINGSKJEMA

 Etter å ha opprettet en Ariba Network-konto, blir du tilsendt et leverandør-registreringsskjema
 Fyll ut alle obligatoriske felter (merket med *)
 For å sende inn skjemaet klikker du på "send" nederst på siden

DU ER REGISTRERT PÅ ARIBA NETWORK
 Etter vellykket registrering på
Ariba Network mottar du en
e-post som ønsker deg
velkommen til Ariba
Commerce Cloud

 På din Ariba Network-konto
kan du se aktuell status for
registreringsskjemaet

DU ER REGISTRERT PÅ RHIM
 Mottar en e-post med
bekreftelse på
godkjenning av RHIM

 På Ariba Network-kontoen
er statusen registrert

LEVERANDØR kvalifikasjonsvurdering
 Etter vellykket registrering blir du
tilsendt spørreskjemaer om dine
kvalifikasjoner
 Du får en e-post
 Vi ber deg gå inn på områdene
kvalifikasjonsvurdering &
spørreskjemaer
 Fyll ut alle obligatoriske felter (merket
med *)
 For å sende inn skjemaet klikker du på
"send" nederst på siden

Ta kontakt
Martin Ebner
Purchasing Intelligence Purchasing Europe
Magnesitstraße 2
8700 Leoben, Østerrike
E-post: martin.ebner@rhimagnesita.com
rhimagnesita.com

Important notice:
These materials do not constitute or form part, or all, of any offer of invitation to sell or issue,
or any solicitation of any offer to purchase or subscribe for, any securities in any jurisdiction
in which such solicitation, offer or sale would be unlawful, nor shall part, or all, of these
materials form the basis of, or be relied on in connection with, any contract or investment
decision in relation to any securities.
These materials contain forward-looking statements based on the currently held beliefs and
assumptions of the management of RHI Magnesita N.V. or its affiliated companies, which are
expressed in good faith and, in their opinion, reasonable. Theses statements may be
identified by words such as “expectation” or “target” and similar expressions, or by their
context. Forward-looking statements involve known and unknown risks, uncertainties and
other factors, which may cause the actual results, financial condition, performance, or
achievements of RHI Magnesita N.V. or its affiliated companies to differ materially from the
results, financial condition, performance or achievements express or implied by such forwardlooking statements. Given these risks, uncertainties and other factors, recipients of this
document are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements.
RHI Magnesita N.V. or its affiliated companies disclaims any obligation to update these
forward-looking statements to reflect future events or developments.

