
Registo de fornecedor:  
Iniciando seu registo



Primeiros passos

Para tornar-se um fornecedor registado da Kohler 

Co, você precisará concluir o processo de registo 

na nova Plataforma de Gerenciamento de 

Fornecedores (SMP) da Kohler.

Para iniciar o registo, você precisará aceder 

ao registo através do sítio da Kohler 

(kohlercompany.com) ou receber uma 

solicitação de convite em seu e-mail de um 

funcionário da Kohler (foto aqui).



Registo inicial

Selecione seu idioma preferido

Clicar no link para iniciar seu registo de 

fornecedor o levará a este ecrã



Registo inicial

Preencha suas informações de contato

Tente preencher o máximo de 

informações possíveis para economizar 

tempo mais tarde no processo de registo

Escolha um nome de utilizador 

exclusivo - pode ser o que quiser

Clique em Continuar para ir para a próxima seção



Registo inicial

Preencha as informações dos dados 

da sua empresa

Novamente, tente preencher o 

máximo de informações possível para 

economizar tempo mais tarde no 

processo de registo

Clique em Continuar para ir para a 

próxima seção



Registo inicial

Leia e concorde com os Termos e 

Condições da Jaggaer & Kohler

Marque as caixas ao lado de cada conjunto de 

Termos e Condições se concordar e clique em 

Aceitar e enviar para continuar



Registo inicial

Neste momento, pode receber uma 

notificação de que seu nome de 

utilizador não está disponível.

Nesse caso, utilize o botão Voltar para 

retornar à página inicial do Perfil de Contato 

e insira um novo nome de utilizador



Registo inicial

Agora, você concluiu a primeira etapa do processo de registo

Você precisará esperar até receber um e-mail para as próximas etapas a 

serem executadas para concluir seu registo



Registo no sistema

Deve receber um e-mail em breve que 

solicitará que faça o login utilizando uma 

senha temporária

Clique no link para fazer login com esta 

palavra-passe e, em seguida, defina uma nova 

palavra-passe permanente de sua escolha



Registo no sistema

Agora deve criar uma palavra-passe para sua conta. 

Utilize a palavra-passe do e-mail que recebeu como a 

palavra-passe antiga e crie uma palavra-passe que 

atenda aos critérios especificados

Se tudo foi inserido corretamente,

marcas de seleção verdes aparecerão.

Clique em Salvar para continuar



Registo no sistema

Agora você deve ter acesso ao Painel do Portal do Fornecedor

Clique no ícone para 

continuar o registo

Haverá um banner vermelho 

informando que seu registo 

ainda não foi concluído



Registo no sistema
Deve ver uma página semelhante ao seu

Registo de Fornecedor inicial.

Preencha todas as informações adicionais 

que possui.

LEMBRE-SE de clicar em Continuar 

para avançar para a próxima seção

A próxima seção permite que adicione e

edite os contatos de sua empresa



Registo no sistema

Se quiser aceder a essas informações novamente, utilize

o ícone de dados mestre para navegar de volta aqui



Registo no sistema

Pode adicionar todos os contatos de sua 

empresa que trabalham com funcionários da 

Kohler a esta lista. 

Veja a próxima página sobre como adicionar contato

LEMBRE-SE de clicar em CONTINUAR 

quando estiver pronto para prosseguir



Adicionar um novo contato

Clique em Adicionar Novo Contato



Insira as informações de contato

Preencha todas as informações de contato aqui

Os campos marcados com "*" são obrigatórios

Clique neste botão se desejar dar a esse contato acesso 

ao portal do seu fornecedor. Se você fizer isso, eles 

receberão um convite no endereço de e-mail que forneceu

Selecione o Departamento para o contato que adicionou

Escolha um nome de utilizador para este contato.

Pode ser o que quiser.

Verifique e concorde com todas as 

permissões necessárias



Salvando o contato

Lembre-se de clicar em 

Salvar quando terminar!

Depois de clicar em salvar, o novo contato será criado e 

poderá ser encontrado em sua lista de contatos.

Nota: Você poderá voltar e editar as informações de contato



Editar ou excluir contatos

Na guia Contatos, poderá ver uma

lista de todos os seus contatos atuais

Aqui, pode editar ou excluir seus contatos



Editando funções atribuídas 

LEMBRE-SE de clicar em SALVAR

Aqui, você pode atribuir seus 

contatos às funções atribuídas 

em sua organização.

Utilize o ícone Editar para fazer 

alterações a essa função



Registo no sistema

LEMBRE-SE de clicar em CONTINUAR

quando estiver pronto para prosseguir



Registo no sistema
Agora deve selecionar 

as categorias nas quais 

sua organização opera.

Escolha uma Categoria Primária.

LEMBRE-SE de clicar em CONTINUAR



Registo no sistema

Esta seção final tem uma variedade de perguntas a serem respondidas.

Você precisará alternar entre essas guias para aceder a todas as perguntas

DEVE CLICAR SALVAR EM CADA PÁGINA

se você quiser que o sistema armazene

as informações já inseridas.

Nota: Se você tiver mais dúvidas sobre as perguntas nessas 

abas, haverá guias separadas em cada uma das abas



Registo no sistema

Assim que o registo for concluído, verá que os 

campos obrigatórios estão 100% preenchidos

VOCÊ DEVE CLICAR EM PUBLICAR para 

que seu registo seja enviado para a 

Kohler. Se não clicar em publicar, a 

Kohler não receberá uma notificação 

de que seu registo foi concluído.

NOTA: Se o botão Publicar estiver 

desabilitado, não preencheu todos 

os campos obrigatórios. Reveja e 

preencha para que possa Publicar. 



Isso completa o guia sobre:  
Iniciando seu registo


