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Werkinstructie | Aanmaken van een Enterprise account op 
het Ariba netwerk 
1 Doel van dit document 
Dit document is bestemd voor leveranciers die een businessrelatie met Cargill hebben en gebruik maken van een Enterprise account van het Ariba 

netwerk. Het Ariba Netwerk is een online communicatie platform dat gebruikt wordt door Cargill en leveranciers voor het uitwisselen van 

elektronische documenten zoals inkoop orders, order bevestigingen en facturen. 

Merk op dat het aanmaken van een Enterprise account op het Ariba Netwerk (stap 2 van deze werk instructie) en het configureren van uw 

Enterprise account (stap 3 van deze werk instructie) slechts eenmaal gedaan dient te worden. Mocht u wijzigingen in uw account willen 

doorvoeren, kunt u dit doen via uw Bedrijfsinstellingen in Ariba.  

BELANGRIJK  
Voor de meest gebruiksvriendelijk ervaring adviseren wij u om met uw Ariba Account via Internet Explorer te werken (niet Microsoft Edge). 

 

Wat dient u te doen als uw bedrijf al een Ariba account heeft? 

In het geval dat uw bedrijf al een account op het Ariba Netwerk heeft en u deze account ook wilt gebruiken om met Cargill samen te werken, 

verzoeken wij u vriendelijk om uw Ariba Netwerk ID (AN ID) aan het Cargill Supplier Enablement team te mailen. U kunt ons via het volgende e-

mailadres bereiken: Supplier_Enablement_EMEA@cargill.com .  
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2 Aanmaken van een Enterprise account op het Ariba Netwerk  
 

Leveranciers die voor een Enterprise account in aanmerking komen, zullen door medewerkers van Ariba benaderd worden om een account aan 

te maken en in te stellen. Als alternatief kunnen leveranciers een Light account aanmaken op het Ariba Netwerk en deze upgraden tot een 

Enterprise account. Let op: een Enterprise account op het Ariba netwerk is NIET gratis en kosten zullen in rekening worden gebracht voor het 

gebruik van Ariba.  

Mocht u vragen/opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met het Cargill SECE support team: Supplier_Enablement_EMEA@cargill.com 
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3 Configureren van een Enterprise account op het Ariba Netwerk 

Stap 1.  Ga naar www.supplier.ariba.com en klik op “Nu registreren” onderaan de pagina.  
In het geval dat u al een Ariba account heeft, kunt u gelijk inloggen. 
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Stap 2. Ga naar Bedrijfsinstellingen en klik op Bedrijfsprofiel. 
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Stap 3. Vul alle vereiste en relevante velden in onder de tab Bedrijfsprofiel. 
 

 

BELANGRIJK  
Naar mate uw bedrijfsprofiel completer is ingevuld op Ariba, is de kans waarschijnlijker dat uw bereik naar bestaande en nieuwe klanten 
vergroot wordt. 
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Stap 4. Onder Basis dient u uw Product- en servicecategorieën en Verzendadres of servicelocatie in te voeren 
 

 
 

BELANGRIJK  
▪ Het is vereist om de Product- en servicecategorieën die uw bedrijf aanbiedt in te voeren. U kunt categorieën zoeken door op Bladeren 

te klikken, en de categorie toevoegen door op Toevoegen te klikken. 
▪ Het is vereist bij de Verzendadres of servicelocatie aan te geven waarheen uw bedrijf goederen verzendt of waar het diensten levert. U 

kunt locaties zoeken door op Bladeren te klikken, en de locatie toevoegen door op Toevoegen te klikken. 

▪ Vervolgens dient u op de knop Opslaan te klikken, om de wijzigingen op te slaan. 
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Stap 5. Instellen van de Elektronische orderroutering van uw Ariba account. 
Met de Elektronische orderroutering kunt u aangeven op welke manier u op de hoogte gehouden wilt worden van nieuwe inkoop orders van 

Cargill die op uw Ariba account zijn ontvangen. 

Elektronische orderroutering details:  

▪ Online (Standaard): Nieuwe orders zullen in uw Ariba Netwerk account verschijnen maar u ontvangt geen melding per e-mail voor nieuwe 
orders. 

▪ Email (Aanbevolen): Er wordt een melding gestuurd per e-mail voor iedere nieuwe of aangepaste inkoop order die is ontvangen. De 
meldingen bevatten een kopie van de inkoop order. 

▪ Fax: Meldingen van nieuwe of aangepaste inkoop orders worden verstuurd via Facsimile, en kunnen zowel een kopie van de inkoop order 
als een voorblad bevatten. 

▪ cXML/EDI: Geeft u de mogelijkheid om uw ERP systeem direct te integreren met het Ariba Netwerk. Voor meer informatie over deze 
mogelijkheid tot integratie kunt u contact opnemen met Cargill_Enablement_EMEA@ariba.com of uw Ariba Supplier Onboarding Agent 
zodat u aan een Ariba Seller Integrator gekoppeld te worden. 

  

1. U dient naar Bedrijfsinstellingen te gaan en Elektronische orderroutering te kiezen. 
 
Nieuwe orders 
2. Kies “Email” als de Routeringsmethode voor Catalogusorders zonder bijlagen 
3. Zorg ervoor dat de Routeringsmethode voor de andere 3 types van documenten ook "Zelfde als nieuwe catalogusorders 

zonder bijlagen" is 
4. Vul de e-mailadressen in waar u meldingen voor uw orders wilt ontvangen. 
5. ‘’Document opnemen’’ dient aangevinkt te zijn. 
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BELANGRIJK  
Let op: u kunt maximaal 5 verschillende e-mailadressen invullen waarop u een melding ontvangt voor elke nieuwe order van Cargill die naar 
uw Ariba account gestuurd is. Meerdere e-mailadressen dienen door een komma zonder spaties gescheiden te zijn. 
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Andere documentsoorten 
1. Vul de e-mailadressen in waar de meldingen voor uw Andere documentsoorten naar gestuurd dienen te worden. 
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Meldingen 
1. Vul de e-mailadressen in waarop u de Meldingen wilt ontvangen. 
2. Druk op “Opslaan” 

 

BELANGRIJK  
U kunt de e-mail meldingen die u van Ariba gaat ontvangen naar uw voorkeur instellen. Er zijn meerdere plekken in uw Ariba Netwerk 
account waar u de instellingen van uw e-mail meldingen kunt wijzigen. 

1. Bedrijfsinstelligen > Meldingen 

2. Bedrijfsinstelligen > Elektronische orderroutering 

3. Bedrijfsinstelligen > Elektronische factuurroutering 
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Stap 6.  De Elektronische factuurroutering van uw Ariba account instellen. 
Met de Elektronische factuurroutering kunt u aangeven op welke manier u facturen naar Cargill wenst te sturen vanaf uw Ariba Netwerk account. 

 
 

1. Ga naar Bedrijfsinstellingen klik op "Elektronische factuurroutering''. 
 
Meldingen 

2. Vul de e-mailadressen in waarop u meldingen met betrekking tot uw facturen wenst te ontvangen. 
3. Druk op  “Opslaan”. 
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BELANGRIJK  
Vooral de "Wijziging factuurstatus" zal veel meldingen per mail genereren. Indien u wenst deze meldingen te beperken, kunt u de optie "Een 
melding verzenden wanneer de status van een factuur is gewijzigd" uitzetten door op het te vinkje weg te halen. 
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Stap 7.  De Bedrijfsgegevens, Financiële informatie en Btw-informatie van uw Ariba account instellen. 
 

 

 

1. U dient naar Bedrijfsinstellingen te gaan en ‘’Bedrijfsprofiel’’ te kiezen. 
 

BTW-nummer 
2. Onderaan in het Business tabblad dient u naar de Btw-informatie te gaan. 
3. Vul uw “Belastingnummer” en uw “Btw-nummer” in in de gelijknamige velden. 
4. Druk op “Opslaan”. 
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Stap 8.  De bankgegevens van uw Ariba account invoeren. 
 

1. U dient naar Bedrijfsinstellingen te gaan en ''Overschrijvingen'' te kiezen. 
 

Overschrijvingen via elektronische overschrijving of cheque  
2. Onder Overschrijvingen via elektronische overschrijving of cheque dient u op ‘’Maken’’ te klikken. 
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Overschrijvingsadres 
1. Scroll naar het onderdeel Overschrijvingen via elektronische overschrijving of cheque 
2. Vul de vereiste velden in: 

▪ Adres 1 
▪ Postcode 
▪ Plaats 
▪ Land 

3. Selecteer het vakje "Dit adres als standard instellen” 
4. Vul een "Overschrijvings-ID” in (controleer of je Cargill als klant hebt staan in de lijst) 
5. Selecteer het vakje “Bankrekeninggegevens in facturen opnemen.” 
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Betalingsmethoden 
6. Scroll door naar het onderdeel Betalingsmethoden 
7. Selecteer "Telegrafische overmaking" in het drop-down menu als Gewenste betalingsmethode 
 
Telegrafische overmaking 
8. Scroll door naar het onderdeel TELEGRAFISCHE OVERMAKING 
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9. Vul de volgende Velden onder Bank begunstigde in  
▪ Rekeningnaam 
▪ Rekeningnr. 
▪ Rekeningnr. bevestigen 
▪ Selecteer “SWIFT code” in het “Selecteer Bank ID” drop-down menu 
▪ Bevestig de SWIFT code 
▪ IBAN 
▪ Naam bank 
▪ Naam filiaal 
▪ Adresregel 1 
▪ Postcode 
▪ Plaats 
▪ Land 

10. Klik “OK” 
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