Ariba® Network
Leverandørveiledning - tilleggsinformasjon
Din veileder for å handle med Coca-Cola Europacific Partners

Velkommen!
Gratulerer med å ha blitt med som leverandør gjennom Ariba® Network. Du er nå en del av
et globalt nettverk med 4 millioner selskaper. Ledende virksomheter som din har brukt sin
Ariba Network bedriftskonto til å utvikle sine virksomheter, forbedre driftseffektiviteten og å
gi kundene en bedre opplevelse.
Din leverandørkonto er utformet for å kunne gjøre transaksjoner med dine kunder så enkelt
som mulig. Følg trinnene nedenfor for å komme i gang og lære hvordan du bruker Ariba ®
Network-kontoen med Coca-Cola Europacific Partners:

Gå til Leverandøropplæring
1

På vår leverandøropplæringsside lærer du hvordan man setter opp en
leverandørkonto og hvordan du bruker denne. Hvis hyperkoblingen ovenfor ikke
fungerer, kan du kopiere følgende kobling i nettleseren i stedet:
https://support.ariba.com/Adapt/Ariba_Network_Supplier_Training/

Detaljer om hvordan å arbeide med Coca Cola European Partners
2

Vennligst les igjennom dette dokumentet for å bli kjent med alle
forretningsspesifikke handlinger og krav. Dette dokumentet vil hjelpe deg å
navigere gjennom det detaljerte innholdet på vår opplæringsside.

Vi ønsker deg lykke til med å benytte Ariba® Network!
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OMFANGET AV COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS-PROSJEKTET
Dette avsnittet angir hvilke dokumenter som vil bli overført gjennom Ariba Network. Noen av dem vil være
obligatoriske. Andre vil ganske enkelt være tilgjengelige i de tilfeller der det er relevant.
Støttede dokumenter
Knyttet til denne Ariba Network-relasjonen

Dokumenter som ikke støttes
Knyttet til denne Ariba Network-relasjonen

•

Innkjøpsordre (PO)
Innkjøpsordre fra Coca-Cola Europacific Partners vil
bli sendt gjennom Ariba Network

•

Oppsummering eller konsoliderte fakturaer
1 faktura kan bare referere til 1 innkjøpsordre

•

•
Bekreftelse av innkjøpsordre
Knyttes til en hel PO eller bestillingslinjer

Fakturering for kjøpekort (P-kort)
En faktura for en bestilling som legges inn ved hjelp
av et innkjøpskort

•

Fraktmeldinger
Knyttes til PO når ordre er sendt

•

•

Servicedokumenter
Knyttes til PO med henvisning til en bestillingslinje

Duplikat-fakturaer
Det må oppgis et nytt og unikt fakturanummer for
hver faktura. Dupliserte fakturaer vil bli avvist med
mindre det sendes inn en korrigert faktura som
tidligere har fått statusen mislykket/avvist på Ariba
Network.

•

Fakturaer
Knyttes til en komplett faktura (PO) eller
bestillingslinjer
o Delvise fakturaer
o Servicefakturaer
Fakturaer som krever detaljer på linjenivå

•

Papir/PDF-fakturaer
Coca-Cola Europacific Partners vil ikke lenger
akseptere papir/PDF fakturaer og krever at fakturaer
sendes inn elektronisk via Ariba Network

•

Fakturaer/kreditnotaer
Kreditt på linjenivå; pris- og kvantitetsendringer

OPPSETT AV KONTO
Denne delen dekker hva som minimum må settes opp i Ariba Network for å kunne samhandle med Coca-Cola
Europacific Partners.
Påse at du – som et minimum – fyller ut de følgende kapitlene i kontoadministrasjonsdelen på
Leverandøropplæringsiden.
• Fullfør din profil
• Konfigurer dine e-postmeldinger
• Konfigurer dine aktiveringsoppgaver
• Konfigurer elektroniske bestillingsrutiner og varsler
• Konfigurer metode for elektronisk faktura og skatte- og avgiftsdetaljer
• Konfigurer innbetalingsinformasjon og betalingsmåte (bankkontoopplysninger er obligatoriske)
• Sette opp en testkonto (kreves bare for katalog og integrerte leverandører)

SAMHANDLING PÅ ARIBA NETWORK
Dette avsnittet gir om detaljer knyttet til samhandling med Coca-Cola Europacific Partners så snart din konto
på Ariba Network er opprettet. Du finner detaljerte instruksjoner i avsnittet Transaksjoner (Transacting) på
Leverandøropplæringsiden.

Spesifikasjoner for INNKJØPSORDRE
Dette avsnittet informerer om innkjøpsordre som sendes av Coca-Cola Europacific Partners gjennom Ariba
Network
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Spesifikasjoner for BEKREFTELSER AV INNKJØPSORDRE
I dette avsnittet gis det informasjon om transaksjonsregler som leverandørene må være oppmerksom på rundt
bekreftelser av innkjøpsordre.
• Ordrebekreftelse er valgfritt
• Ordrebekreftelsenummeret kan inneholde opptil 20 tegn
• Fullstendig eller delvis ordrebekreftelse er mulig
• CCEP vil informere deg om hvilke tilfeller du kan avvise en innkjøpsordre ved hjelp av Ariba Network, og i
hvilke tilfeller du må kontakte CCEPs innkjøper.
• Antall- og enhetspris er ikke tillatt
• Beregnet leveringsdato er obligatorisk

Spesifikasjoner for SERVICEDOKUMENTER
I dette avsnittet gis det informasjon om transaksjonsregler som leverandørene må være oppmerksom på for
servicedokumenter.
• Obligatorisk for service innkjøpsordre
• Start- og sluttdato er obligatoriske på topptekstnivå
• Økning i antall- og enhetspris er ikke tillatt

Spesifikasjoner for SENDING AV MELDINGER
I dette avsnittet gis det informasjon om transaksjonsregler som leverandørene må være oppmerksom på for
sending av meldinger.
• Leveringsvarsel er valgfritt
• Antall og økning i enhetspriser er ikke tillatt
• Beregnet leveringsdato er obligatorisk

Spesifikasjoner for FAKTURAER
Denne delen omtaler spesifikke transaksjonsregler som bør følges av leverandører angående fakturaer.
Detaljerte instruksjoner om hvordan du utfører flere typer fakturering er tilgjengelige på
Leverandøropplæringsiden, under delen for fakturering (invoicing).
•

Fakturanummer kan inneholde store bokstaver og tall. Kun visse spesialtegn er tillatt ( / \ - _ ) maksimalt
antall tillatte tegn er 16.

•

Fakturanummer kan bare brukes på nytt for fakturaer med status som Avvist eller Feil.

•

Skatt- og avgiftsdata aksepteres på linjenivå på fakturaen.

•

Ikke-planlagte kostnader godtas kun som påslag på totalnivå.

•

Vedlegg kan bare legges til på øverste nivå.

•

Bankkontoopplysninger er obligatoriske og kan registreres i kontoinnstillingene dine:
1. Klikk Kontoinnstillinger
2. Klikk på Innstillinger
3. Klikk på Pengeoverføringer
4. Klikk Opprett
5. Fyll ut de obligatoriske feltene i Remitteringsadresse seksjonen. Remitasjons-ID må være tom
6. Merk av for Inkluder informasjon om bankkonto i fakturaer
7. I seksjonen for Betalingsmåter gjør du følgende:
▪

Velg en foretrukket betalingsmåte fra rullegardinmenyen. Alternativene er ACH
(Automated Clearing House), sjekk, kredittkort og direkte overføring.

▪

Angi informasjon for hver betalingsmåte du støtter. Kundene dine bruker denne
informasjonen når de setter opp elektroniske betalinger.
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▪

En mottakerbank er din primære bank. En tilsvarende bank er en midlertidig bank som
forenkler internasjonale transaksjoner.

▪

Klikk på OK for å opprette remtteringsadressen og lagre betalingsinformasjon.

▪

Opprett en betalingsoppføring for hver betalingstype du godtar. Det kreves en
remitteringsadresse for hvert bidrag.

▪

Klikk på Lagre for å gå tilbake til oppgjørssiden.

SUPPORT
Hvis du trenger brukerstøtte til Ariba Network kan du se til tilgjengelig informasjon eller kontakte vårt Support
Team i Help Center.
Du kan også kontakte Enablement Team gjennom kontaktskjemaet.
Hvis du trenger hjelp med forretningsprosesser, kan du kontakte Coca-Cola Europacific Partners-prosjektteam
på følgende e-postadresse: eportal@ccep.com
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