
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистрационно упътване за I-Supplier
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1. Какво е I-Supplier? 

 
I-Supplier порталът в Оракъл е ентърпрайз апликация, която структурира цялата комуникация на доставчика, 
чрез сигурен Интернет портал. Телефонните обаждания и и-мейлите между клиенти и доставчици отнемат време, 
водят до грешки, и причиняват несъвършенства във веригата ви за доставки. I-Supplier порталът в Оракъл ви 
прави по-ефективен като доставчик, осигурявайки ви достъп до мощна платформа за онлайн сътрудничество. 
Като доставчик на Експириън ще имате достъп до най-актуална информация, включително номер на поръчка (ПО-
та); статус на плащане; предвидена дата на плащане; качване на фактура; извадка на данни и управление чрез 
самообслужване, на фирмените ви данни. 

 

1.1 Как да се регистрирам като потребител на I-Supplier? 

 
След като се свържете с нашия финансов екип и и подпишете Общите условия на Експириън, по и-мейл ще ви 
бъде изпратено съобщение, съдържащо линк към регистрационната секция. 
 

 

 
 
 
 

И-мейлът ще съдържа и линк към мястото, където можете да намерите нашите упътвания за потребители на I-
Supplier. Горният линк е тестови, и ще бъде необходимо да използвате изпратения ви уникален линк, за да 
стартирате регистрационния процес. 

 

Веднъж след като регистрацията е завършена и подадена, Експириън ще осъществи независима проверка на 
подадените данни на доставчика, и ще ви одобри като I-Supplier потребител. 

 

Веднъж след като бъдете одобрен като потребител, ще получите второ и-мейл известие, съдържащо 
потребителското ви име за портала, както и линк към портала. В отделен и-мейл ще ви бъде изпратена временна 
парола, която ще бъдете помолени да смените при първото си влизане в портала. 
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1.2. Как да се регистрирам като потребител на I-Supplier? 

 
След като клик-нете на линка от и-мейл известието, ще се отвори Уеб страница. Ще трябва да клик-нете на бутона 
„Отговори“, който ще се появи долу вдясно на на страницата, за да продължите с първата стъпка от 
регистрацията. 

 

Click Respond 
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Екран 1 
 
 

Тук трябва да въведете основните данни за компанията си. По-долу са изброени задължителните полета, които 
трябва да се попълнят: 

 

• Име на компанията 

• Държава според данъчно облагане – държавата, в която е регистрирана компанията ви 

• Данъчен регистрационен номер. Ако за компанията ви този номер е извън Великобритания, моля оставете 
съответното поле празно, и попълнете вместо това полето „Индентификация на данъкоплатеца“ 

• DUNS номер – Система за Универсално номериране на данни. DUNS номерът е уникален деветцифрен 
идентификатор за бизнесите, използван да се създаде D&B® бизнес кредит файл, често използван от 
заемодателите и потенциалните бизнес партньори, за да им помогне да определят надеждността и/или 
финансовата стабилност на разглежданата компания. 

• И-мейл – И-мейл адресът на главното лице за контакт в компанията 

• Първо име – на лицето за контакт в компанията 

• Фамилия - на лицето за контакт в компанията 

• Телефонен код на областта 

• Телефонен номер 

 

 

 
 

След като въведете цялата задължителна информация, моля кликнете на бутона „Следващ“, за да продължите 
към следващия регистрационен екран. 
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 Екран 2: Адресни детайли, класификация и банкови детайли. 
 

На следващия екран ще можете да въведете адреса и информация за своята компания.  
 

Ако трябва да промените нещо, просто кликне-те върху иконката, изобразяваща молив, за която и да е част от 
информацията, която искате да промените. 

 

 

 
В секцията „Бизнес класификация“ – ако сте доставчик в Щатите, можете да вкарате тук коректната си 
сертификация. 
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И накрая, в тази секция, следва да вкарате банковите си детайли. 

 
Натиснете „Създай“ 

. 
 

 

 
 

1. В горната част на екрана, изберете държавата, в която се намира банковата ви сметка, използвайки падащото 
меню. 

 

 
2. От лявата страна на екрана, под банковата секция, изберете опцията за Съществуващ Клон (Жокер: Винаги 

избирайте опцията за съществуваща банка). 
3. Клик-нете на иконката с лупичка, до полето „Име на банката“. Ще изскочи допълнително поле (Жокер: Уверете се, 

че блокиращата функция за изскачащите полета, е изключена, или позволете временни изскачания). 
4. Попълнете името на банката си, в полето „Търси“, и натиснете „Търси“ (Например, HSBC, Lloyds, Barclays, Wells 

Fargo, и т.н.). Изберете вярното име на банката, от листа, който ще се генерира. 
5. В дясната страна на екрана, под банковата секция. Изберете опцията за „Съществуващ Клон“. 
6. Кликнете на лупичката до „Име на Клон“ 
7. В изскочилия прозорец, сменете падащото меню на „Номер на клон“, и в полето „Търси“, вкарайте сорт кода за 

вашата сметка (представлява 6-цифрен код с интервали, тирета, или специални символи). Натиснете „Търси“ 
8. Изберете коректния клон от листа с налични клонове 
9. Номерът на клона, БИК и Вид Клон, би следвало да се появят на този етап (Жокер: видът клон винаги трябва да 

се появи като „Друг“) 
10. В секцията „Банкова сметка“, попълнете НОМЕР на СМЕТКА и IBAN, без интервали или специални символи 
11. Проверка на цифрите – това е форма за индентифициране на грешки по индентификационни номера (например 

номер на банкова сметка), вкарвани ръчно в апликационната форма. Полето не е задължително 
12. Попълнете Име на сметка 
13. Попълнете валута на фактурата 

 
След като завършите попълването на банковите си детайли, ще бъдете помолени също така да прикачите копие 
от тях, на електронен носител с логото на компанията ви. Стъпката е задължителна и регистрацията може да 
бъде отхвърлена, ако пропуснете тази информация. 
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Стъпка 3: Прибавете прикачен файл. 
 

1. Кликнете на бутона „Прибави прикачен файл“ 

 

 

 
2. В следващия прозорец, кликнете на бутона „ПРИКАЧИ“ и изберете файла, който желаете да прикачите. Кликнете 

на „ПРИЛОЖИ“, за да прикачите документа, или клик-нете на „Прибави друг“, което ще ви позволи да прикачите 
друг документ, ако е необходимо. 

 
3. След като попълните всички детайли, можете да ги изпратите обратно на Експириън за преглед. 
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Следващи стъпки: 
 

Експириън ще разгледа подадените детайли, и ще извърши нашите независими верификационни проверки. Веднъж след 
като бъдете одобрени като доставчик на Екеспириън, и регистриран потребител на портала, ще получите и-мейл с линк 
към портала. Ще получите временната си парола в отделен мейл, и ще бъдете помолени да промените паролата при 
първото си влизане в портала. 

 

След като се лог-нете, ще видите следния екран: 
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При затруднения с регистрационния процес, моля обърнете се към лицата, посочени за контакт в настоящия 
Документ. 

 


