Samen zaken doen
wordt gemakkelijker
en efficiënter.
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Eenvoudigweg beter.

Betere eenvoud.

We willen samen zaken doen beter en eenvoudiger
maken …

Inhoud
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… met een modern, wereldwijd ERP-systeem dat ons helpt om
onze zakelijke transacties effectiever te beheren.
Voor meer informatie ga naar
www.3M.be/vendorinfo
Uw 3M contactpersoon beantwoordt graag uw eventuele
verdere vragen.

Supplier Direct

Een portaal speciaal voor u:
Supplier Direct.
www.3M.be/SupplierDirect
Voordelen voor u: Eén portaal voor alle informatie over uw
zakelijke transacties met 3M.
Supplier Direct bevat informatie over onze bedrijfsprincipes
en -beleid wat betreft levering en facturering inclusief onze
inkoopvoorwaarden, verpakking, verzending en transport.

Bovendien is er een gedeelte waarvan de toegang met een
wachtwoord is beveiligd. Hier kunt u op elk moment uw
order- en betalingsstatus en nog heel veel meer.
Uw 3M contactpersoon beantwoordt graag uw eventuele
verdere vragen.
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Nieuwe eCommerce

Voordelen voor u:
Het is eenvoudig. Het is gestandaardiseerd. Het is consistent.
Ons nieuwe systeem is bedoeld om de processen in onze
toeleveringsketen te optimaliseren. We koppelen al onze
bedrijfsfuncties over de hele wereld aan elkaar en verhogen
onze IT-capaciteit, zodat we nog sneller en effectiever
kunnen reageren op de behoeften van onze klanten.
De eCommerce-oplossingen (zoals het Ariba Network,
Supply Network Collaboration of EDI) spelen een belangrijke
rol in dit initiatief. Ze zijn ontworpen om onze digitale
zakelijke communicatie met u te verbeteren.
In de nabije toekomst zullen wij opnieuw contact met u
opnemen met het verzoek om onze eCommerce-oplossingen
ook te gaan gebruiken.
Vragen over eCommerce kunt u per e-mail sturen naar:
STPeBusinessEMEA@3M.com

Met de eCommerce-oplossingen kunt u:
• op elk moment uw orders in uw ERP-systeem
bekijken, downloaden of overbrengen
• orderbevestigingen eenvoudig corrigeren of
herbevestigen
• snel eventuele fouten in uw order identificeren en
corrigeren
• verzendberichten bevestigen – voor wat betreft
verzonden hoeveelheden, aankomstdata en andere
informatie
• handmatige gegevensverwerking vervangen door
maximale nauwkeurigheid en efficiëntie
• uw facturen elektronisch versturen
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Nieuwe eCommerce
Voortaan kunnen bestellingen, orderbevestigingen,
verzendberichten en facturen elektronisch verstuurd
worden.

Oude situatie

Huidige situatie
Bestellingen versturen
U ontvangt bestellingen via één van onze
eCommerce-oplossingen, per fax of e-mail.

U ontvangt bestellingen van 3M per fax, met als verzendadres een
productielocatie of kantoor van 3M.

Bestellingsbevestiging (POA)
Het bevestigen van een bestelling is verplicht.
U kunt ordergegevens, zoals hoeveelheid, prijs of leverdatum,
eenvoudig bekijken, corrigeren en accepteren.
Dit helpt ons om in een vroeg stadium eventuele afwijkingen te ontdekken.

We ontvangen niet altijd een bevestiging van een bestelling.

Voorafgaand verzendbericht (ASN)
Een verzendbericht is verplicht, voordat de levering wordt
verzonden. Dit helpt ons om het betaalproces te optimaliseren.

We ontvangen zelden een verzendbericht.

Facturen
U stuurt uw facturen naar 3M Belgium.

U verstuurt alle facturen elektronisch met een van de nieuwe
eCommerce-oplossingen.
Stuur tot het zover is a.u.b. uw papieren facturen naar het nieuwe
verzendadres. Het factuuradres blijft ongewijzigd.
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Nieuw order management systeem

Oude situatie

U ontvangt onze bestellingen
• per fax,
• met als afleveradres een 3M-locatie (magazijn, productielocatie of
kantoor)

Huidige situatie
U ontvangt bestellingen van 3M Belgium via een van onze
eCommerce-oplossingen:
•
•
•
•

Ariba Network,
Supply Network Collaboration,
direct via EDI,
per fax of e-mail.

Het afleveradres wordt herhaald op de bestelling.
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Nieuw order management systeem

Oude situatie
Onze bestellingen zijn in het Nederlands of in het Engels opgesteld.

We gebruiken ID-nummers van 11 cijfers die op het bestelformulier
staan.

De overeengekomen verpakkingseenheden (d.w.z. dozen, kartons,
etc.) worden op het bestelformulier vermeld.

Onze lokale inkoper en zijn/haar contactgegevens zijn opgenomen op
het bestelformulier.

Mogelijk ontvangt u ook bestellingen van andere 3M-vestigingen uit
andere landen.

Huidige situatie
Onze bestellingen worden voortaan in het Engels opgesteld.
We stappen over op een 10-cijferig ID-nummer voor alle directe
materialen.
Tijdens de overgangsperiode staat zowel het oude ID-nummer als het
nieuwe van 10 cijferige ID-nummer op het bestelformulier. Vermeld
vanaf heden het nieuwe nummer op uw facturen en verzendberichten.

Geen verandering

Onze inkoper die verantwoordelijk is voor de order, wordt vermeld
op het bestelformulier, inclusief zijn/haar contactgegevens.
Hij/zij is uw contactpersoon voor alle vragen met betrekking tot de order.
Let op: bij toekomstige orders zal uw administratieve contactpersoon
veranderen. Uw huidige commerciële contact blijft ongewijzigd.

De veranderingen die in dit document worden vermeld, zijn alleen van
toepassing op 3M Belgium.
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Nieuw bestelformulier

Adres van besteller

Verzendadres voor goederen en diensten kan verschillen per bestelling

Factuuradres

Het verzendadres van facturen verschilt van het factuuradres
Contactgegevens administratief inkoper voor vragen over uw bestelling
en het sturen van orderbevestigingen en verzendberichten. Voor
al uw vragen over het contract en prijsafspraken blijft uw huidige
inkoopcontact geldig.
Nieuw ID-nummer van 10 cijfers
Oud ID-nummer van 11-cijfers

Om de zaken gemakkelijker te
maken, zal tijdens de overgangs
periode zowel het oude productID van 11 cijfers als de nieuwe
van 10 cijfers gebruikt worden

Voortaan wordt het toepasselijke BTW percentage vermeld op uw
bestelling.

8

Nieuwe boekhouding

Oude situatie

Huidige situatie
Bill-To adres

3M Belgium bvba/sprl
Accounts Payable
Hermeslaan 7
1831 Diegem
Belgium
E-mail:
cred.adm@mmm.com
Telefoon: +32 2 722 5104

Het Bill-To adres blijft hetzelfde.
3M Belgium bvba/sprl
LET OP: Het verzendadres van de factuur is
Accounts Payable
gewijzigd. Zie hieronder bij Send-InvoiceHermeslaan 7
To adres.
1831 Diegem
Belgium
E-mail:
cred.adm@mmm.com
Telefoon: +32 2 722 5104

Send-Invoice-To adres

U stuurt al uw facturen naar 3M Belgium.

Nieuw adres:
3M Global Service Centre
Skr. Poczt. 179
53-350 Wroclaw 15
Poland

LET OP: Het kan zijn dat dit nieuwe adres niet
vanaf de eerste dag dat wij op het nieuwe
systeem over zijn, op het bestelformulier
vermeld staat. Toch raden wij u aan om vanaf
1 augustus dit nieuwe verzendadres te gebruiken.

Elektronische facturering en betaalstatus
In het onderdeel ‘eCommerce’ vindt u meer informatie over de voordelen van ons elektronisch factureringsproces.

9

Voor meer informatie, ga naar:
3M.be/vendorinfo

3M Belgium bvba/sprl
+32 2 722 5104
3M.be

