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DUN & BRADSTREET 
Stora Enso vereist dat alle leveranciers zich registreren bij Dun & 

Bradstreet (D&B) en een geldig D-U-N-S nummer hebben.  Kijk 

voor meer informatie over deze richtlijn op de FAQ pagina via het 

login scherm. 

Als uw organisatie niet geregistreerd is bij D&B 
U moet vragen om een D&B D-U-N-S nummer via de portal. U kunt 

dit doen door te klikken op de ‘dun&bradstreet’ knop bovenaan uw 

scherm. Dit opent een formulier waarin u bedrijfsgegevens kunt 

geven die worden verzonden naar Bisnode (D&B partner) die het 

verzoek zullen behandelen en een D-U-N-S nummer zullen 

toekennen. Vervolgens kunt u dan uw registratie op de Stora Enso 

Leveranciersmanagement portal voltooien. 

 

Voor meer informatie, bezoek de FAQ pagina in de portal. 

REGISTRATIE OP DE PORTAL 
Registratie is alleen op uitnodiging. U dient hiervoor een 

uitnodigingsemail te ontvangen van een Stora Enso 

contactpersoon.  Deze email bevat een link naar de loginpagina 

van de Leveranciersmanagement portal. 

Loginpagina portal 

Klik op de knop  ‘Begin met registratie’ om te beginnen. 

Op de Leveranciersmanagement portal zijn 3 stappen voor 

registratie: 

 

1) Registratieformulier; 

2) Prekwalificatie vragenlijst; 

3) Categorieselectie. 

1) Registratieformulier 
Hiermee legt u informatie vast over uw organisatie en uzelf 

 

NB: Voor hulp tijdens uw registratie kunt u klikken op het 

icoontje  bovenaan uw scherm. 

Zoek uw Dun & Bradstreet informatie 

Klik op de  ‘D&B gegevens opzoeken’ functie om uw organisatie in 

de  D&B database te zoeken. 

De ‘Captcha’ code 

Dit is een veiligheidscontrole om misbruik van de opzoekfunctie te 

voorkomen. Plaats in het nieuwe scherm de captcha code uit de 
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afbeelding en klik op ‘Bevestig’.  Als u de code niet kunt lezen, klik 

dan op ‘Opnieuw uitvoeren’ om een nieuwe afbeelding te krijgen. 

 

Doorzoek de D&B Database 

Geef in het volgende scherm de zoekcriteria in en klik op ‘Zoeken’. 

NB: Het zoeken moet minimaal gebaseerd zijn op ‘Land (Engels 

naam of ISO-code)’ plus minimum één ander zoekveld. 

 

Selecteer uw organisatie uit de resultatenlijst en klik op 

‘Selecteren’. 

 

NB: Als uw organisatienaam grijs ingekleurd is (zie voorbeeld) 

betekent dit dat deze reeds bestaat in de 

Leveranciersmanagement portal. Neem in dit geval contact op met 

uw Stora Enso contactpersoon en ga niet verder met de registratie. 

 

NB: Als uw organisatie helemaal niet wordt getoond past u de 

zoekcriteria aan en herhaalt u de zoekopdracht. Als u dan nog 

steeds uw organisatie niet kunt vinden, kan het zijn dat deze niet 

geregistreerd is bij D&B – Ga dan naar de bovenstaande sectie 

“Als uw organisatie niet geregistreerd is bij D&B’. 

Download D&B gegevens 

Als u klikt op ‘Selecteren’, wordt de informatie gedownload uit de 

D&B database.   

Als dit de juiste organisatie is klikt u op ‘Bijwerken 

Inschrijfformulier’. 

 

Het registratieformulier zal worden aangevuld met informatie uit 

D&B.  

 

Vervolgens vult u alle overgebleven verplichte velden in 

(aangegeven met een *) met uw organisatie- en gebruikersdetails. 

 
NB: Na het invullen van uw emailadres klikt u op de knop ‘Verzend 

geldigheidscode’ om een unieke code naar dat emailadres te 

zenden. Als u deze email vervolgens ontvangen hebt plaatst u de 

hierin vermelde code in het veld  ‘Bevestiging emailadres’. 

Na het invullen van alle informatie klikt u op ‘Opslaan’. 

U zult een email ontvangen met uw gebruikersnaam en 

wachtwoord. Hiermee kunt u op elk gewenst moment inloggen om 

het registratieproces te voltooien. 

NB: Als u uw logingegevens vergeet kunt u een herinnering 

opvragen via de login pagina van de portal.  
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2) Prekwalificatie vragenlijst 
Met de volgende stap voltooit u de prekwalificatie vragenlijst. 

 

Portal Gebruikersovereenkomst 

Deze overeenkomst bevat basisinformatie over de portal. U moet 

deze accepteren om het registratieproces te kunnen voltooien. 

Stora Enso contact 

Geef het emailadres van de Stora Enso inkoper die u de 

uitnodiging tot registratie heeft toegezonden.. 

Gedragscode voor Leveranciers 

U dient een getekende en gescande versie van de Leveranciers 

gedragscode te uploaden bij deze vraag. 

Klik op de  link om de Leveranciers 

gedragscode in uw computer op te slaan. Als u deze opent komt u 

op een webpagina waar u de Stora Enso gedragscode in de 

gewenste taal kunt downloaden. 

Opgelet: Het vervangen, wijzigen of niet ondertekenen van de 

standaard Gedragscode voor Leveranciers kan tot gevolg hebben 

dat uw prekwalificatie wordt afgewezen. 

Landen onderleveranciers 

Geef informatie over de locatie van uw onderleveranciers. Indien 

‘Ja’ wordt u gevraagd om aanvullende informatie te geven in de 

daaropvolgende schermen. 

3) Categorieselectie 
In het laatste deel van het registratieproces moet u één of 

meerdere leveringscategorieën kiezen uit de Stora Enso 

categorieboom. Klik daarna op ‘Selecteren’. 

 

NB: U kunt de zoekfunctie Categoriebeschrijving gebruiken om de 

juiste categorieën te vinden.  

REGISTRATIE VOLTOOIEN 
Als u alle verplichte informatie juist heeft ingevuld zal uw account 

worden geactiveerd en zal de gegeven informatie door Stora Enso 

worden beoordeeld als onderdeel van de 

prekwalificatiebeoordeling. 

NB: Het weglaten van verplichte informatie of het niet accepteren 

van de gebruikersovereenkomst zal resulteren in een falend 

registratieproces. U kunt dan opnieuw inloggen met uw 

gebruikersnaam en wachtwoord om uw antwoorden aan te passen. 

PREKWALIFICATIE  BEOORDELING 
Na een succesvolle registratie zal een prekwalificatiebeoordeling 

plaatsvinden waarin Stora Enso uw gegevens zal beoordelen voor 

het toekennen van één van de volgende statussen. 

 

Indien er vragen zijn over de door u gegeven informatie, zal Stora 

Enso voor uitleg hierover contact met u opnemen via de portal. 

BEHEER VAN UW PROFIEL 
Als u na registratie inlogt, zult u het dashboard scherm zien.   

 

Van daaruit heeft u toegang tot uw profiel, kunt u nieuwe 

gebruikers toevoegen aan uw account en reageren op vragen van 

Stora Enso. 

Actualiseren van uw organisatiedetails 

U kunt op elk moment uw bedrijfsinformatie actualiseren door te 

klikken op ‘Profiel’ en dan ‘Registratiegegevens’ � ‘Bewerk’. 
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NB: Sommige velden zijn geblokkeerd. Neem contact op met uw 

Stora Enso contactpersoon als u deze velden wilt aanpassen. 

Actualiseren van uw  prekwalificatie informatie. 

Stora Enso kan u van tijd tot tijd verzoeken om uw prekwalificatie 

informatie te actualiseren.   

Als Stora Enso u vraagt om uw informatie te actualiseren ontvangt 

u hierover een email en ziet u dit in uw dashboard scherm bij ‘Mijn 

bewerkbare beoordelingen’. 

Klik dan op de beoordeling om uw informatie te actualiseren, 

 

Selecteer het formulier voor de actualisering… 

 

Klik vervolgens op ‘Bewerk’, voltooi de informatie en klik op  

‘Opslaan en verder’. 

Tenslotte gaat u dan naar ‘Stuur formulieren terug naar de inkoper’ 

om te bevestigen dat de bewerking van de informatie is voltooid. 

 

Actualiseren van uw leveringscategorieën. 

U kunt de categorieën waarmee u Stora Enso kunt beleveren op 

elk gewenst moment aanpassen. Klik vanuit uw dashboard op 

’Profiel’ en vervolgens op de ‘Categorieën’ tab.   

Klik op  ‘Voeg categorie toe’ om een categorie toe te voegen 

 

Om een categorie te verwijderen, klik op de categorienaam en 

vervolgens op ‘Verwijder categorie’. 

 

Verzend een bericht naar Stora Enso 

Ga via het dashboard naar ‘’Prekwalificatiebeoordelingen’. 

 

Klik op de beoordeling en in het volgende scherm op ’Berichten’. 

 

Hier kunt u een bericht creëren en ontvangen berichten zien.   

 

NB: Vezonden berichten zullen ontvangen worden door het Stora 

Enso Leveranciers Managementteam en de inkoper die het bericht 

heeft verzonden. 

Toevoegen aanvullende gebruikers 

U kunt collega’s aan uw account toevoegen om het proces voor 

hun zichtbaar te maken. Ga naar ’Profiel’ � ‘Gebruikersbeheer’ 

om deze gebruikers toe te voegen. 

 

Klik op  ‘Creëer’, vul gevraagde gegevens in en klik op ‘Opslaan’.  

Hierdoor zal een email met een wachtwoord worden verzonden. 

 

HULP NODIG ? 
Voor technische ondersteuning bij gebruik van de 

Leveranciersmanagement portal neemt u contact op met de 

helpdesk: 

Email: help@bravosolution.co.uk 

Telefoon: +44 203 3496600 


