Ariba Supplier Self-Registation
Informatiegids leverancier

Over dit
document

Wanneer uw bedrijf geselecteerd is als Elia leverancier, wordt
het geregistreerd in het Elia systeem zodat een bestelbon kan
uitgestuurd worden. De eerste stap is dat u zich aanmeldt als
Elia leverancier op Ariba.
Deze gids leidt u door de stappen om u te registreren als Elia
leverancier op Ariba en antwoordt op de meest gestelde vragen.
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Registreren op Ariba
Uw registratie begint u door op de link te klikken die u kan
terugvinden in de uitnodigingsemail die u ontvangen hebt.

1.1



U bent nieuw op Ariba: u maakt een nieuwe account.



U hebt al een Ariba account: u koppelt uw bestaande account
aan Elia.

Een nieuwe account aanmaken
Op de pagina Voer uw Ariba Commerce Cloud Informatie in, wordt u
gevraagd om uw bedrijfsgegevens in te vullen en een administrator
account te creëren.
Opmerking
Standaard kunnen alle organisaties op het Ariba platform de
basisgegevens over uw bedrijf bekijken en de administrator
contacteren. Raadpleeg 3.4 Ik wil niet dat mijn profiel zichtbaar is
voor andere Ariba organisaties indien u dit wilt aanpassen.

1.1.1

Bedrijfsinformatie invoeren
Op deze pagina, voert u de gevraagde informatie in. De velden met
een sterretje zijn verplicht.
1

Vul Bedrijfsnaam en Adres aan.

2

Vul de Product- en servicecategorieën aan die uw organisatie
aanbiedt.

3

Geef de locaties op waar uw organisatie actief is door
Verzendadres of servicelocatie in te vullen.

4

Vul de informatie met betrekking tot Belasting / BTW in, indien
van toepassing.

5

Klik op Opslaan wanneer de informatie compleet is.
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1.1.2

Gebruikersaccountgegevens invoeren
In deze stap creëert u de eerste Ariba gebruikersaccount. Later kunt
u meer gebruikers toevoegen aan uw bedrijfsprofiel.
1

Vul uw gebruikersaccountgegevens in.
Gelieve rekening te houden met de richtlijnen naast de in te vullen
velden.
Let op
Zorg ervoor dat u het antwoord op de geheime vraag onthoudt of
noteert. U hebt dit nodig indien u een nieuw wachtwoord wil
aanvragen.

2

Vink de checkbox aan om akkoord te gaan met de
gebruiksvoorwaarden en Ariba-privacyverklaring.
U kunt de Gebruiksvoorwaarden en de Ariba-privacy verklaring
raadplegen en lezen.
Opmerking
Het is belangrijk te onthouden dat deze documenten zijn opgesteld
door Ariba Inc en de inhoud hiervan betrekking heeft op uw relatie
met Ariba Commerce Cloud, niet met de Elia Groep.

3

Klik op Doorgaan.
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1.1.3

Vraag een activatiemail aan
Ariba stuurt u automatisch een activatiemail, maar u kunt deze email opnieuw verzenden indien nodig.

1

Vul uw e-mailadres in en klik op Verzenden.

1
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Uw Ariba account activeren
Na het indienen van uw registratie ontvangt u een activatiemail.
1

Klik op de activatielink in de email.

1

1.1.5

De vereiste profielvelden invullen
Om uw registratie te vervolledigen, vraagt Elia extra informatie die
nodig is voor de verwerking van bestellingen en facturen. Deze
velden zijn verplicht in te vullen. Anders kan er geen bestelbon
aangemaakt worden.
1

Vul de vereiste profielvelden in. Velden gemarkeerd met * zijn
verplicht in te vullen. Afhankelijk van uw antwoord op bepaalde
vragen kunnen er velden bijkomen of verdwijnen.

2

Download het vendor confirmation form bij vraag 1.5.1 door het
formulier aan te klikken en vervolgens op Deze bijlage
downloaden aan te klikken. Gelieve het meegeleverde document
te laten ondertekenen door twee personen met volmacht en bij te
voegen in stap 3.

3

Klik op een bestand toevoegen om het ondertekende formulier
bij te voegen.

4

Klik op Indienen.
Uw registratie is als Elia leverancier is nu voltooid.
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Let op
Zolang Elia niet in het bezit is van een correct ingevuld en
ondertekend document zullen er geen facturen betaald worden.
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Het volgende bericht bevestigt dat uw informatie naar Elia is
verstuurd.

1.1.6

Uw Ariba bebrijfsprofiel invullen
Na het indienen van uw registratie wordt u naar uw publiek
bedrijfsprofiel op de Ariba Commerce Cloud geleid.
1

Klik op Opslaan wanneer u klaar bent met het vervolledigen van
uw bedrijfsprofiel.

1

2

Klik op Sluiten om verder te gaan.

2
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Een bestaand Ariba profiel aan Elia linken
Wanneer u reeds Ariba gebruikt voor andere bedrijven waarmee u
samenwerkt, kan u via de volgende stappen uw bestaand Ariba
profiel linken aan Elia.

1

Klik op Klik hier om naar de aanmeldpagina te gaan.

1

2

Klik op Doorgaan en volg de instructies om uw bestaande Ariba
account aan Elia te koppelen.

2
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Inloggen op Ariba
Nadat u zich geregistreerd heeft als een Elia leverancier op Ariba,
heeft u twee mogelijkheden om u aan te melden op het E-Sourcing
platform:


Klik op de link in de e-mail die u uitnodigt om deel te nemen aan
een Elia sourcing event.



Gebruik de volgende link: http://elia.supplier-eu.ariba.com

U wordt naar de aanmeldpagina geleid.
1

Geef de gebruikersnaam op die u gekozen heeft tijdens uw
registratie.

2

Geef het wachtwoord op.

3

Klik op Aanmelden.

4

Indien u uw gebruikersnaam of wachtwoord bent vergeten, klik op
de links Gebruikersnaam of Wachtwoord vergeten.

1
2
3

4

Na het aanmelden wordt u geleid naar:


De sourcing event waarvoor u bent uitgenodigd



Het Elia Sourcing Dashboard voor het geval u de algemene URLlink hebben gebruikt.
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Veel gestelde vragen

3.1

Ik zie de Ariba Welkom pagina niet
Indien u naar onderstaande webpagina wordt geleid, bent u op een
foutieve pagina en dient u het Ariba Customer Support team te
contacteren.

Registreer niet als nieuwe leverancier op deze pagina. Elia heeft u
reeds als leverancier geregistreerd indien u een mail hebt ontvangen.
Refereer naar deze mail wanneer u belt naar het Ariba Customer
Support team en vermeld dat u naar de “Welkom, XXX” pagina zou
moeten geleid worden.
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Ik wil de taal in Ariba veranderen
De taal waarin het Ariba platform weergegeven wordt is afhankelijk
van de taalinstellingen van uw internet browser. Hieronder vindt u
meer informatie over hoe u de taal van uw browser kan instellen.
In Internet Explorer
1

Klik op Tools (rechtsboven).

2

Ga naar Internet options en de tab General.

3

Onder Languages, selecteer een andere taal of voeg er één toe.

4

Herstart de browser.

In Mozilla Firefox:
1

Klik op de Firefox knop (linksboven).

2

Klik op Options.

3

Klik op de tab Content.

4

Onder Languages, selecteer een andere taal of voeg er één toe.

5

Herstart de browser.

In Google Chrome:
6

Klik op de Wrench knop (rechtsboven).

7

Klik op Settings.

8

Klik op Show advanced settings… (onderaan).

9

Onder Languages, klik op Language and input settings…
selecteer een andere taal of voeg er één toe.

10

Herstart de browser.

Voor meer informatie wat betreft het wijzigen van uw browser taal
verwijzen we u graag door naar de documentatie van uw internet
browser.
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Ik wil de tijdzone wijzigen
Uw tijdzone kan u aanpassen in uw accountinstellingen.
1

Klik op uw accountnaam.

2

Klik op My account.

2

3

Selecteer de gewenste tijdzone.

3
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Ik wil niet dat mijn profiel zichtbaar is voor andere
Ariba organisaties
In de rechterbovenhoek, ziet u uw bedrijfsnaam. Wanneer u op de
naam van uw bedrijf klikt, verschijnt er een menu.
1

Klik op de naam van uw bedrijf.

2

Klik op Bedrijfsprofiel.

1
2

1

Controleer of u zich op de Basis tab van het bedrijfsprofiel bevindt.

2

Klik op Instellingen profielzichtbaarheid.
In het bedrijfsprofiel ziet u het volgende:

1

2

3

Maak de nodige wijzigingen aan de profielzichtbaarheid door opties
aan of uit te vinken.

4

Klik op OK.
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Ik wil de vereiste profielvelden aanpassen
U kan uw Elia profiel vanuit de Ariba Dashboard aanpassen.
Ga naar uw bedrijfsprofiel beschikbaar op het Elia Sourcing
Dashboard.
1

Klik op uw bedrijfsnaam in de rechterbovenhoek van het scherm en
kies bedrijfsprofiel.

1

2

Klik op de tab Verzocht door klant en selecteer Elia in de lijst van
klanten.

2

3

Wijzig de velden die u wenst aan te passen en klik op Indienen.

3

4

Sluit de pop-up nadat het bericht Uw wijzigingen zijn naar uw
klant verzonden verschijnt.
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Om uw bedrijfsprofiel te bewaren, klik op Opslaan.

5
4

3.6

Ik kan het antwoord op mijn vraag niet vinden
U kan voor alle vragen en opmerkingen tijdens uw registratie terecht
bij het Ariba Customer Support Team.
In België is deze 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
raadplegen.

Pagina 16 van 16

