“A Ariba utilizará o idioma definido no seu navegador. Todas as capturas de
tela neste documento de treinamento serão exibidas em inglês
e deverão ser utilizadas como um guia para o layout e localização dos
campos e botões de ação”
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Localize e abra a notificação de
e-mail da ordem de compra.
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,
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Clique em Processar ordem no
corpo do e-mail.
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Será solicitado que você faça
duas das seguintes opções:
a. Se tiver uma conta existente
da Ariba Network com outro
cliente, clique em Conectarse para processar e você
estará conectado à página de
ordens de compras para
processar uma fatura
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b. Se você não possui uma
conta, clique em Cadastrarse para iniciar o
cadastramento
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Depois de clicar em Cadastrarse, revise as informações
básicas sobre:
Dados da empresa
• Nome da empresa
• País
• Endereço/Cidade/Estado/Códi
go postal
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Insira os seguintes detalhes:
Dados da conta de usuário
• Nome
• Endereço de e-mail
• Nome de usuário (precisa ter
um formato de endereço de
e-mail)
• Senha
• Idioma preferencial
• Enviar ordens para
(endereço de e-mail ou lista
de distribuição de e-mails que
precisem ser notificados para
novas ordens de compra)
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Clique na seta ao lado de Falenos mais sobre sua empresa
se desejar fornecer informações
adicionais ao seus clientes e a
qualquer cliente em potencial.
(Opcional)
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Marque a caixa de seleção na
parte inferior da página para
concordar com os Termos de
Uso e Declaração de
Privacidade da Ariba
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Clique no botão Cadastro.
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Depois de ativar sua conta, você
será direcionado ao Portal da
conta Light da Ariba.

Para Sair do Portal da conta
Light da Ariba,
vá até Nome de Usuário >
Clique na seta suspensa > Clique
em Sair
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Criar fatura
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