Guia do cadastro de fornecedores no Ariba Network
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Como será o processo

Cliente interno
ou comprador
convida
fornecedor
para novo
cadastro
Resp: cliente interno
ou comprador

Fornecedor
realiza seu précadastro no
portal Ariba
Paranapanema

Resp: fornecedor

Cliente interno
ou comprador
solicita Central
de Cadastro
para
homologação
Resp: cliente interno
ou comprador

Fornecedor é
aprovado e
liberado
cadastro no
ERP

Fornecedor é
cadastrado e
sincronizado no
ERP SAP

Resp: Suprimentos e Resp: Ariba Sinc
Compliance
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Autoregistro x Recebimento de um convite
Este guia duas formas de registrar-se como fornecedor para Paranapanema:
AUTOREGISTRO:
O fornecedor entra no site www.paranapanema.com.br, aba Parceiros/Fornecedores e
realiza o pré-cadastro. As informações ficarão numa base de dados e visível para
possíveis consultas pelos usuários internos da Paranapanema em cotações.

RECEBIMENTO DE CONVITE:
O fornecedor recebe um convite de um usuário interno da Paranapanema contendo o
link para registrar-se.
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Auto-registro de fornecedores no site da Paranapanema
Se você não é um fornecedor da Paranapanema, poderá entrar em nosso site para
apresentação de sua empresa se registrando em um pré-cadastro.
Acessar o site www.paranapanema.com.br / parceiros / fornecedores
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Auto-registro de fornecedores no site da Paranapanema
A página dedicada à fornecedores contém as diretrizes e manuais necessários
para se tornar um fornecedor da Paranapanema
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Auto-registro de fornecedores no site da Paranapanema
Preencha o formulário com os dados básicos . Caso você tenha cadastro no sistema
interno da Paranapanema será exibida a lista de possíveis registros com seus
respectivos códigos e CNPJ para confirmação. Caso encontre sua empresa não será
necessário enviar a solicitação. Vá para o final deste guia e entre em contato conosco.

Ao submeter o envio você receberá um email
contendo o link do convite pelo destinatário
aribasystem
no-reply@ansmtp.ariba.com
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O conteúdo do email de convite
via auto-registro ou via usuário
interno na Paranapanema será
o mesmo. A partir deste ponto
os procedimentos para
cadastrar-se serão os mesmos
independente do meio de
recebimento do convite.
Este link pertence ao evento de
registro do fornecedor e é
válido até a criação da conta
Ariba Network “AN”
Após cadastro no Ariba
Network o fornecedor poderá
acessar sua conta direto no site
www.supplier.ariba.com

Login no Ariba Network sem custos
Caso tenha clicado no link para realizar login de um usuário já existente no Ariba
Network preencha seu nome de usuário e senha e você acessará diretamente o
questionário de registro do fornecedor.
NESTE CASO VÁ PARA O SLIDE 11. CASO CONTRÁRIO VÁ PARA O PRÓXIMO SLIDE.

Criar uma conta nova no Ariba Network sem custos
Caso tenha clicado no link para criar uma conta no Ariba Network será exibida esta
página. Clique em

Criar uma conta nova no Ariba Network sem custos
▪
▪
▪
▪

Preencha as informações básicas da empresa e conta de seu usuário;
Recomendamos usar o próprio e-mail utilizado no convite para definição do nome de usuário que servirá de
login no Ariba Network;
O nome de usuário precisa ter formato de e-mail;
Após clicar em
você receberá um email do Ariba Commerce Cloud contendo os dados
utilizados no cadastro e seu código “AN”. Guarde este código para futuras consultas e suporte no 0800-8913988.
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Preenchendo a Questionário de registro de fornecedor
▪ Estas informações são de responsabilidade do fornecedor e visualização exclusiva da
Paranapanema não sendo exibidas em seu perfil público do Ariba Network;
▪ Utilize somente letras maiúsculas e não insira caracteres especiais ou acentos em campos onde
houver esta indicação;
Após o preenchimento, envie o questionário clicando em

Preenchendo a Questionário de registro de fornecedor
Observações importantes do questionário de registro
Os itens 4.1.7 e 4.1.8 diz respeito ao cartão CNPJ e o cartão Sintegra onde o fornecedor deverá
obter nos seguintes sites:

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp
http://www.sintegra.gov.br/ - obrigatório somente para contribuintes estaduais
Gere os documentos em PDF atualizado na data em que se responde o questionário. Caso
contrário sua solicitação de registro poderá ser devolvida pela Central de Cadastros para revisão.

Preenchendo a Questionário de registro de fornecedor
Observações importantes do questionário
de registro
O item 7 diz respeito ao questionário de
integridade com objetivo coletar
informações institucionais, legais e
regulamentares onde reforça a relação de
compliance entre o fornecedor e a
Paranapanema.
O julgamento das informações necessárias
pela Paranapanema dependerá de cada
perfil e ramo de atividade dos fornecedores.

Preenchendo a Questionário de registro de fornecedor
▪ Após o envio do questionário o status ficará FECHADO e estará disponível no banco de dados
e/ou análise interna na Paranapanema;
▪ Caso tenha se auto-registrado através do site paranapanema.com.br, suas informações ficarão
no banco de dados e a Paranapanema entrará em contato, caso seja necessário;
▪ Caso tenha recebido um convite através de um usuário interno, o time de cadastros da
Paranapanema avaliará suas informações para aprovação ou revisão via Ariba.
▪ Para acompanhar o status de seu registro clique em

Acompanhamento da página do cliente no Ariba Network
Esta é sua página da Paranapanema dentro do Ariba Network. Aqui você encontrará todos os
eventos relacionados a sua empresa e poderá acompanhar os status de cada um deles.

Tome nota do código do documento “Doc...”. Em caso de dúvidas, este código será
solicitado pelo canal de atendimento Ariba ou proprietário do evento da Paranapanema

Acompanhamento da página do cliente no Ariba Network
Suas informações serão avaliadas pela Central de Cadastro e pela área de Compliance que
verificarão as informações do questionário
A Paranapanema tem até 48h corridas para avaliar suas informações e em seguida aprovar
e/ou rejeitar e/ou solicitar revisões do questionário.

Acompanhamento da página do cliente no Ariba Network
Se algumas das áreas solicitarem mais informações o status em sua página Ariba Network
passará para “Reenvio pendente” e você receberá um e-mail com o conteúdo da solicitação e
o link para acessar o questionário diretamente.

Neste caso seu questionário será reaberto e deverá revisar a resposta atendendo a solicitação
e em seguida enviar a resposta

Finalização do cadastro
Após finalização das análises, caso seja aprovado, você receberá um e-mail informando a
conclusão de seu registro.
Exemplo:

Sua página inicial do Ariba Network
A qualquer momento você poderá acessar sua conta Ariba Network pelo site
www.supplier.ariba.com
Para acessar os eventos de seus clientes, clique em

e em seguida

Contato

Em caso de dúvidas sobre sua conta empresarial do Ariba Network
ligue 0800-891-3988. Tenha em mãos seu código AN (Ariba
Network) ou o código do Doc do evento em que está participando.
Para dúvidas específicas sobre os eventos entre o fornecedor e a
Paranapanema entre em contato com o proprietário do evento.
Demais dúvidas poderão ser encaminhadas para o e-mail
suprimentos@paranapanema.com.br

