
SUPPLIER SELF REGISTRATION SYSTEM 
System rejestracji dostawców 

 

Zbierane dokumenty i dane potrzebne są do założenia Państwa konta w systemie AkzoNobel. 

 

INSTRUKCJA 

1.Zespół zakupów AkzoNobel inicjuje założenie konta dostawcy w systemie na podstawie podstawowych 

informacji, które otrzymał: 

• dane kontaktowe firmy i osobę kontaktową; 

• podpisany kodeks postępowania; 

• oświadczenie przedsiębiorcy o wielkości firmy. 

 

Przed rozpoczęciem uzupełniania danych warto przygotować wymagane dokumenty, które należy dodać 

w dalszej części. Informacje nie zapisują się aby potem do nich wrócić – całość należy uzupełnić za jednym 

podejściem. 

Dokumenty, które należy przygotować: 

• potwierdzenie zarejestrowania firmy np. KRS 

• potwierdzenie konta bankowego (wymagane są dwa różne dokumenty) – dla przykładu: 
o wyciąg z banku, że rachunek należy do przedsiębiorcy, 
o oferta z danymi firmy w tym nr rachunku, 
o faktura „zerowa” itp. 

• Podpisany skan kodeksu postępowania 

CoC 

Businesspartners_POLISH.pdf
 

• Oświadczenie o wielkości firmy (MŚP) 

Oświadczenie 

Przedsiębiorcy_Zakupy_PL_EN_ver2.docx
 

 

2. Po ich wprowadzeniu zostaje wysłany e-mail z prośbą o uzupełnienie dodatkowy danych przez 

dostawcę. 



 

  

3. Logowanie do systemu 
Na tym etapie należy zalogować się celem uzupełnienia dodatkowych informacji. 

 

 

User Name/Login i Password/Hasło otrzymali Państwo w wiadomości e-mail. 



 

Po ich wprowadzeniu prosimy o zalogowanie się – Log On 

 

W dostępnych opcjach językowych nie ma możliwości wyboru języka polskiego. 

 

4. Po zalogowaniu się do systemu, prosimy o zmianę dotychczasowego Password/Hasła na wybrane przez 

użytkownika.  



  

 

5. Następnie należy zaakceptować klauzulę poufności na działanie w systemie SAP poprzed Accept: 

 
 

6. Należy przejść do okna gdzie wprowadzone mają być dane:  



 

7. Pojawia się dostępna zakładka Supplier Setup, gdzie należy wybrać odpowiednią kategorię. 

 

 

 

 

 

 

 



8. Należy przejść do zakładki View or Modify My Supplier Information 

 

9. Dane do uzupełnienia pojawią się w poniższych zakładkach. 

10. Aby wejść w opcję edycji należy wybrać Actions, a następnie Change information 

11. Należy zupełnić brakujące dane w każdej z zakładek: Header, Addresses, Details 

 

 

12. Zakładka Header – część z tych danych może być już wcześniej wprowadzona przez osobę z zakupów, 

która zgłosiła Państwa do SSR 

 



 

13. Zakładka Addresses 



 

 

14. Zakładka Details 



 



 

 

* Dokumenty na potwierdznie konta bankowego muszą być inne i różnić się w nazwie.  

IBAN / SWIFT kod jest ważny ze względu na fakt, iż płatności wychodzą z rachunku holenderskiego z 

centrali AkzoNobel 

 

15. Następnie należy przejść do zakładki Attachments 

 

 

16. Należy dodać podpisane i zeskanowane poniższe dokumenty (jeśli wcześniej nie zostały już dodane 

przez osobę zgłaszającą): 

- Kodeks Postępowania (Code of Conduct), 

CoC 

Businesspartners_POLISH.pdf
 

- Oświadczenie o wielkości prowadzonej działaności (Oświadczenie MŚP), 

Oświadczenie 

Przedsiębiorcy_Zakupy_PL_EN_ver2.docx
 

- Powinny być tu widoczne wcześniej dodane potwierdzenia konta bankowego – jeśli brak, prosimy o 

ponowne ich dodanie. 

 

17. Dodawanie plików: 



 

18. Po dodaniu kompletu dokumentów należy cofnąć się do poprzedniego okna klikając – OK 

19. Po uzupełnieniu danych należy powrócić do zakładki Header i potwierdzić ich poprawność poprzez 

zaznaczenie wolnego miejsca. 

 

Jest to szalenie istotne, aby kolejny etap procesu mógł się rozpocząć. Bez tego zaznaczenia Państwa 

zgłoszenie nie będzie dalej procesowane. 

 

 

20. Wprowadzone dane i dokumenty zatwierdzone muszą być przyciskiem DONE. 

 

21. W następnej kolejności zostaną one wysłane do zespołu zakupów, który dokończy proces zakładania 

Państwa konta w naszym systemie. 

 

Kontakt z działem zakupów: 

P2I_Poland@akzonobel.com 

 

Dziękujemy za wprowadzenie danych.  
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