Ariba Konto Light: Jak się zarejestrować
1	Znajdź i otwórz
powiadomienie
o zamówieniu zakupu
(ZZ) w wiadomości
e-mail.
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2	Kliknij przycisk
Przetwórz zamówienie
znajdujący się w treści
wiadomości.
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3	System poprosi
o zrobienie jednej
z poniższych rzeczy:
a	
Jeżeli posiadasz już
konto w sieci Ariba
z innym klientem, kliknij
przycisk Zaloguj się, aby
przetworzyć żądanie, po
czym system przekieruje
Cię do Strony
zamówień zakupu, aby
przetworzyć fakturę
b	
Jeżeli nie posiadasz
konta, kliknij przycisk
Zarejestruj się, aby
rozpocząć rejestrację

The Financial and
Risk business of
Thomson Reuters
is now Refinitiv.
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4	Po kliknięciu przycisku
Zarejestruj się,
przejrzyj ogólne
informacje:
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	Informacje
o przedsiębiorstwie
•	Nazwa
przedsiębiorstwa
• Kraj
•	Adres/miejscowość/
stan/kod pocztowy

5	Uzupełnij szczegółowe
informacje we
wskazanych częściach:
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	Informacje dotyczące
konta użytkownika
• Imię i nazwisko
• Adres e-mail
•	Nazwa użytkownika
(musi być podana
w formacie adresu
e-mail)
• Hasło
• Preferowany język
•	Adres e-mail, na
który wysyłane będą
zamówienia (Jeden
adres e-mail lub
lista dystrybucyjna,
na które muszą
być przesyłane
powiadomienia
o nowych
zamówieniach
zakupu)
6	Kliknij strzałkę
znajdującą się obok
pola Opowiedz nam
o swojej działalności,
jeżeli chcesz podać
dodatkowe informacje
swoim aktualnym
i wszystkim potencjalnym
klientom. (Opcjonalne)
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7	Zaznacz pole wyboru
na dole strony, aby
wyrazić zgodę na
Warunki korzystania
oraz Oświadczenie
dotyczące zachowania
prywatności Ariba
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8	Kliknij przycisk
Zarejestruj.
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9	Po aktywacji
swojego konta
system przekieruje
Cię do Portalu Konta
Light Ariba.
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10	Aby Wylogować się
z Portalu Konta Light,
	przejdź do Nazwy
Użytkownika > kliknij
strzałkę, aby otworzyć
rozwijaną listę > kliknij
przycisk Wyloguj się
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ARIBA KONTO LIGHT: KOLEJNE KROKI
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Ariba Konto Light: Kolejne kroki
Jeżeli chcesz utworzyć fakturę:

1. Zamknij wszystkie otwarte przeglądarki łączące się z siecią Ariba
2.	Otwórz powiadomienie o ZZ w wiadomości e-mail > kliknij zakładkę Przetwórz zamówienie (ZZ do którego chcesz utworzyć
i wysłać fakturę)
3. Wprowadź dane logowania na Stronie logowania dla dostawców
4. Zostanie wyświetlona strona zamówienia zakupu > Kliknij zakładkę Utwórz fakturę
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