Gestão de informações do fornecedorAjuda do fornecedor
Vantagens da Rede de Colaboração entre Fornecedores da Cummins
Fazer parte da Rede de Colaboração entre Fornecedores traz muitas vantagens. Ao fazer
parte da rede, você poderá manter suas informações atualizadas com a revisão e atualização
frequente de seu perfil. Pode ter certeza de que o pessoal da Cummins será capaz de
recuperar suas informações de contato com facilidade e se comunicar com você prontamente.
A Cummins poderá enviar pesquisas sobre diversos tópicos, incluindo conformidade, gestão
ambiental e diversidade, apenas para citar alguns.
Se tiver recebido o e-mail abaixo, você já está registrado na Rede de Colaboração entre
Fornecedores (SCN). O acesso à SCN sempre será feito pelo Portal de fornecedores da
Cummins.
Caso contrário, prossiga para as instruções na página 8.
Você foi registrado na Rede de colaboração do fornecedor (Supplier Collaboration Network, SCN) da
Cummins Inc. Usando a SCN, você será capaz de atualizar suas informações de contato e de empresa e
também de vontade em pesquisas conduzidas pela Cummins. O acesso à SCN é através do Portal de
fornecedores da Cummins (supplier.cummins.com). Você encontrará um Guia de usuário na página frontal
do Portal de fornecedor.
Etapa 1: Para obter acesso ao Portal de fornecedores, você receberá dois e-mails do Administrador de
registro de usuário, um com seu nome de usuário e o outro com sua senha.
Observação: se você já tiver acesso ao Portal, você não receberá estes dois e-mails, use suas credenciais
existentes de login.
Etapa 2: Faça logon no portal e clique no link “Supplier Collaboration Network” (Rede de colaboração de
fornecedor).
Etapa 3: Use as credenciais seguintes para fazer logon na SCN. Quando fizer loginOVOn pela primeira
vez, você precisará alterar sua senha:

Nome de usuário: 12348
Senha: Lx9:9D
Contacte supplier.portal@cummins.com com dúvidas ou para obter informações adicionais.

Acesso ao Portal de fornecedores da Cummins
Você já tem acesso aos sistemas da Cummins? Se você já tiver acesso a qualquer sistema
da Cummins, terá um login da Cummins, que poderá usar para acessar o Portal de
fornecedores da Cummins (supplier.cummins.com). Prossiga para a página 4 para obter
instruções sobre como acessar a Rede de colaboração do fornecedor através do portal.
Este é seu primeiro acesso a qualquer sistema da Cummins? Você receberá um par de emails do Administrador de registro de usuários user-registration@cummins.com fornecendo
seu nome de usuário e senha para acessar o portal de fornecedores da Cummins.
14/11/2014

Ver. 1.3

1

Gestão de informações do fornecedorAjuda do fornecedor
O primeiro email fornecerá
seu nome de
usuário e
outros detalhes
confirmando o
registro. Por
razões de
segurança, sua
senha não será
fornecida neste
e-mail.

O
segundo
e-mail
fornecerá
sua senha
ea
pergunta/r
esposta
de
segurança
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Ao acessar o portal pela primeira vez, será solicitado que você altere sua
senha e a pergunta/resposta de segurança.
Após alterar sua senha, você pode acessar o portal de fornecedores.

Dica: a senha precisa ser alterada para prosseguir. Não é obrigatório alterar a pergunta/resposta
de segurança, entretanto, é altamente recomendado que você a altere no primeiro login.
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Acesso à Rede de colaboração do fornecedor através do Portal de fornecedores
Assim que você fizer login no Portal de fornecedores, você será capaz de ver os Aplicativos de negócios da
Cummins que você tem acesso no menu My Business Applications (Meus aplicativos de negócios).

É o seu primeiro acesso ao Portal de fornecedores da Cummins? Se esta for a primeira vez
que você acessa o Portal de fornecedores da Cummins, deverá aceitar os Terms of Use and
Privacy Policy (Termos de uso e Política de privacidade) no menu My Business Applications.
Assim que aceitar
os Termos de uso
e Política de
privacidade, você
será capaz de
visualizar e acessar
os aplicativos da
Cummins que tem
autorização para
acessar no portlet
My Business
Applications.

Você pode
acessar a
Rede de
colaboração do
fornecedor da
Cummins ao
clicar no link
da Rede de
colaboração do
fornecedor.
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Acesso à Rede de colaboração do fornecedor através do Portal de fornecedores
Você receberá um e-mail da Rede de colaboração do fornecedor com as credenciais de login
que permitirão acesso à Rede de colaboração do fornecedor. Estas serão usadas para fazer
login no aplicativo após clicar no link da Rede de colaboração do fornecedor no Portal de
fornecedores.
Use o User
Name
(Nome de
usuário) e a
Password
(Senha) do
e-mail para
acessar o
aplicativo.

Você foi registrado na Rede de colaboração do fornecedor (Supplier Collaboration Network, SCN)
da Cummins Inc. Usando a SCN, você será capaz de atualizar suas informações de contato e de
empresa e também de vontade em pesquisas conduzidas pela Cummins. O acesso à SCN é
através do Portal de fornecedores da Cummins (supplier.cummins.com). Você encontrará um
Guia de usuário na página frontal do Portal de fornecedor.
Etapa 1: Para obter acesso ao Portal de fornecedores, você receberá dois e-mails do
Administrador de registro de usuário, um com seu nome de usuário e o outro com sua senha.
Observação: se você já tiver acesso ao Portal, você não receberá estes dois e-mails, use suas
credenciais existentes de login.
Etapa 2: Faça logon no portal e clique no link “Supplier Collaboration Network” (Rede de
colaboração de fornecedor).
Etapa 3: Use as credenciais seguintes para fazer logon na SCN. Quando fizer loginOVOn pela
primeira vez, você precisará alterar sua senha:

Nome de usuário: 12348
Senha: Lx9:9D
Contacte supplier.portal@cummins.com com dúvidas ou para obter informações adicionais.
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Próximas etapas:
O sistema exigirá que você altere a senha padrão quando fizer login pela primeira vez.
1. Digite sua Current Password (Senha atual).
2. Digite uma New Password (Nova senha)- Re-enter New Password (Digite novamente a nova senha).
3. Clique em Submit (Enviar).

A página inicial da Rede de colaboração do fornecedor abre

Clique em
SIM
Supplier
User
(Usuário de
fornecedor
do SIM).
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4. Atualização de suas informações de contato no Contact Directory (Diretório de contatos)

1.Clique em
Contact
Directory
(Diretório de
contatos).

2.Clique em
Update
(Atualizar).

3. Visualize e
atualize as
informações de
contato.

4. Clique em Save
(Salvar).

Agora, você tem acesso à Rede de Colaboração entre Fornecedores. Nenhuma etapa
adicional é necessária.
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1. Convite para registrar-se na Rede de colaboração de fornecedores da Cummins
Se não tivermos todas as suas informações de contato, você receberá um e-mail da Cummins
Inc. convidando-o para se registrar para ter acesso à Rede de colaboração do fornecedor.

Assunto: Convite para registrar-se na Rede de colaboração de fornecedores da Cummins Inc.

1. Clique no link de
registration
(registro) para
receber seu
convite.
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Você foi convidado para registrar-se na Cummins Inc. para obter acesso à Rede de colaboração de
fornecedores. Leia esta nota até o fim antes de navegar para a página de registro. Como um
usuário registrado da rede de fornecedores da Cummins, você:
•
Manterá suas informações atuais ao retornar com frequência para revisar e atualizar
seu perfil
•
Garantirá que o pessoal da Cummins será capaz de recuperar suas informações de
contato com facilidade, e se comunicará com você prontamente
•
Receberá pesquisas da Cummins sobre diversos tópicos, incluindo conformidade,
gestão ambiental e diversidade, apenas para citar alguns.
Se você não for o contato apropriado em sua empresa para registrar-se para ter acesso à rede de
fornecedores na Cummins Inc., informe o supplier.portal@cummins.com, que removerá seu nome
de nossa rede. Além disso, se você souber de um contato em sua empresa que auxilia a Cummins
Inc., inclua o nome dele, número de telefone e endereço de e-mail em sua comunicação. O
administrador enviará um novo convite com um link de registro específico para esse contato.
Não envie o link fornecido neste convite, ele não funcionará corretamente para ninguém além de
você.
Contacte supplier.portal@cummins.com Com dúvidas ou para obter informações adicionais.
Inicie seu registro. Será solicitado que você forneça informações adicionais de contato antes de
enviar sua solicitação de registro.
Obrigado.
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Insira suas informações em todos os campos. Os campos requeridos, marcados com (*), são
obrigatórios para enviar seu registro.

2. Clique em
Submit
(Enviar).

Sua
solicitação
de registro
foi enviada
para
aprovação.

3. Clique em
Close
(Fechar).

Depois da aprovação, você será registrado na Rede de Colaboração entre Fornecedores. Volte
para a página 1 para concluir seu registro no Portal de fornecedores da Cummins e começar a
acessar seus dados.
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