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Informatiegids leverancier

Over dit
document

Aan de hand van scorekaarten geeft Elia u feedback over de
kwaliteit van de geleverde producten of diensten.
Dit document geeft u meer informatie over de scorekaarten die
door Elia gebruikt worden en beschikbaar zijn op de Ariba
platform.

Versie
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Lees meer

Deelnemen aan een Elia Sourcing Event
Deelnemen aan een Elia reverse acution
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Uw scorekaart bekijken

1.1

Via de notificatiemail
Telkens een nieuwe scorecard wordt gepubliceerd, ontvangt u een email bericht.
1

Klik op Klik hier voor toegang tot het Ariba platform.

2

Log in op Ariba.
U wordt doorverwezen naar de notificatie.

3

Klik op de scorekaart titel en selecteer Open.
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1.2

Via het Elia sourcing Dashboard
Op het Elia Sourcing Dashboard vindt u alle sourcing events
waarvoor u bent uitgenodigd door Elia.
Onder de sourcing events vindt u uw scorekaarten.
1

Als u verbonden bent met meerdere bedrijven, zorg er dan voor
dat u vooraf op de Elia tab klikt.

2

Klik op de naam van de scorekaart om deze te openen.
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Uw scorekaart lezen
Op deze pagina vind je de volgende informatie:
1

De periode waarover de scorekaart gaat.

2

De Totaalscore die u gekregen heeft.
De Sectiescore gebaseerd op de verschillende secties van het
event.
De Vraagscore geeft de score aan voor elke individuele vraag.

3

De Wegingsfactor geeft aan het belang aan van de vraagscores
in de sectiescores en van de sectiescores in uw totaalscore.

1
3
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Uw score opvolgen
We hopen dat u met de informatie op uw scorekaart uw scores en
diensten kunt verbeteren in de toekomst.
Als uw score lager dan 70% is, raden we u aan om contact te nemen
met uw Elia contactpersoon en om ons uw actieplan ter verbetering
met een tijdslijn op te sturen.
U stuurt een kopie van dit plan naar ons binnen 2 maanden na de
resultaten van de scorekaart. Het plan zal worden beoordeeld door
de Aankoop afdeling.

4

Hulp nodig?
Wanneer u vragen heeft met betrekking tot de scores die u gekregen
heeft in een scorecard, gelieve de verantwoordelijke aankoper te
contacteren.
Wanneer u technische problemen ondervindt, is er support
beschikbaar in het Nederlands en het Frans op weekdagen van 9u tot
17u op volgend telefoonnummer +32 (0)2 700 68 67. Buiten deze
uren blijft support beschikbaar op weekdagen, maar alleen in het
Engels.
Telefoonnummers voor andere landen of regio’s kunt u hier
geraadplegen.
Meer informatie is te vinden op de Ariba Help pagina.
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