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WYWIADOWNIA GOSPODARCZA DUN & BRADSTREET 
Firma Stora Enso wymaga od wszystkich dostawców zarejestrowania się w 

Dun & Bradstreet (D&B) i posiadania ważnego numeru D-U-N-S.  Aby 

uzyskać dalsze informacje dotyczące tego wymagania, należy zapoznać się 

ze stroną „Najczęściej zadawane pytania” (FAQ), do której dostęp można 

uzyskać na stronie logowania. 

Jeśli Twoja firma nie jest zarejestrowana w D&B 

Należy wysłać żądanie o nadanie numeru D&B D-U-N-S poprzez nasz 

portal.   Możesz kliknąć przycisk „dun&bradstreet” widoczny u góry ekranu.  

Spowoduje to otwarcie formularza, w którym można podać informacje na 

temat firmy. Informacje te zostaną przesłane do firmy Bisnode (partnera 

D&B), która rozpatrzy wniosek i przypisze numer D-U-N-S.  Następnie 

można ukończyć rejestrację w Portalu zarządzania dostawcami Stora Enso. 

 

W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy do odwiedzenia   strony 

poświęconej Najczęściej zadawanym pytaniom w naszym portalu. 

REJESTRACJA W PORTALU 
Rejestracji można dokonać wyłącznie po otrzymaniu zaproszenia.  Osoba 

kontaktowa z firmy Stora Enso powinna przesłać Państwu zaproszenie w 

wiadomości e-mail.  Wiadomość e-mail zawierać będzie łącze do strony 

logowania do Portalu zarządzania dostawcami. 

Strona logowania do portalu 

 

Aby rozpocząć, kliknij przycisk „Rozpocznij rejestrację”. 

Rejestracja w Portalu zarządzania dostawcami obejmuje 3 główne etapy: 

 

1) Formularz rejestracyjny; 

2) Kwestionariusz kwalifikacji wstępnej; 

3) Wybór kategorii. 

1) Formularz rejestracyjny 
Służy do zebrania informacji o Państwa firmie oraz użytkowniku 

rejestrującym.  

 

Uwaga: w dowolnym momencie rejestracji można kliknąć ikonkę  

znajdującą się na górze ekranu, aby uzyskać pomoc. 

Wyszukiwanie danych Dun & Bradstreet 

Kliknij funkcję „Wyszukaj dane D&B”, aby znaleźć swoją firmę w bazie 

danych D&B. 

Kod „Captcha” 

Jest to funkcja bezpieczeństwa, która chroni przed nieprawidłowym 

wykorzystaniem funkcji wyszukiwania.  W nowym oknie wprowadź kod z 

obrazka i kliknij „Potwierdź”.   

Jeśli nie jesteś w stanie odczytać kodu, kliknij opcję „Generuj ponownie”, 

aby uzyskać nowy kod. 
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Wyszukiwanie w bazie D&B 

Na kolejnym ekranie wprowadź kryteria wyszukiwania i kliknij opcję 

„Szukaj”. 

Uwaga: wyszukiwanie musi opierać się co najmniej na kryterium „Kraj 

(angielska nazwa lub kod ISO)” i jeszcze jednym polu. 

 

Wybierz swoją firmę z listy wyników i kliknij „Wybierz”. 

 

Uwaga: jeśli Twoja firma jest podświetlona na szaro (patrz przykład 

poniżej), oznacza to, że już figuruje w portalu zarządzania dostawcami.  

Przerwij rejestrację i zgłoś się do osoby kontaktowej w Stora Enso. 

 

Uwaga: jeśli Twoja firma w ogóle się nie wyświetla, dopasuj kryteria 

wyszukiwania i ponownie powtórz wyszukiwanie.  Jeśli wciąż nie jesteś w 

stanie odnaleźć swojej firmy, być może nie jest ona zarejestrowana w D&B 

— zapoznaj się z powyższą informacją „Jeśli Twoja firma nie jest 

zarejestrowana w D&B”. 

Pobieranie danych D&B 

Po kliknięciu przycisku „Wybierz”, z bazy danych D&B pobierane są dane.   

Po wybraniu odpowiedniej firmy kliknij opcję „Aktualizacja Formularz 

rejestracyjny’”. 

 

Dane D&B zostaną skopiowane do formularza rejestracyjnego. 

 

Następnie należy wypełnić wszystkie pozostałe obowiązkowe pola 

dotyczące firmy oraz użytkownika (oznaczone znakiem *). 

 

Uwaga: po skopiowaniu adresu e-mail kliknij przycisk „Send Validation 

Code”, aby otrzymać na ten adres unikalny kod.  Po otrzymaniu kodu, wpisz 

go w pole „Weryfikowanie adresu e-mail”. 

Po wprowadzeniu wszystkich informacji kliknij opcję „Zapisz”. 

Wyślemy do Państwa nazwę użytkownika oraz hasło.  Można ponownie 

zalogować się w dowolnym momencie i zakończyć proces rejestracji. 

Uwaga: jeśli nie pamiętasz nazwy użytkownika lub hasła, na głównej stronie 

logowania do portalu można uzyskać przypomnienie… 
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2) Kwestionariusz kwalifikacji wstępnej 
Następnym krokiem jest wypełnienie kwestionariusza kwalifikacji wstępnej. 

 

Umowa użytkownika portalu 

Zawiera podstawowe informacje o korzystaniu z portalu.  Musisz ją 

zaakceptować, aby zakończyć proces rejestracji. 

Osoba kontaktowa w firmie Stora Enso 

Należy wprowadzić adres e-mail pracownika Stora Enso, który wysłał do 

Państwa  zaproszenie do rejestracji. 

Kodeks postępowania dla dostawców 

W ramach tego punktu należy przesłać podpisaną i zeskanowaną kopię 

Kodeksu Postępowania dla Dostawców Stora Enso. 

Aby otrzymać Kodeks postępowania dostawcy, kliknij łącze 

 aby pobrać plik skrótu na Twój komputer.  Po otworzeniu 

pliku skrótu przejdziesz do strony internetowej, z której możesz pobrać 

wersję Kodeksu Postępowania dla Dostawców Stora Enso w języku 

lokalnym. 

Ważna uwaga: zamiana, modyfikacje lub niepodpisanie standardowego 

dokumentu w postaci Kodeksu Postępowania dla Dostawców Stora Enso 

może zakończyć się odmową przeprowadzenia wstępnej kwalifikacji. 

Kraje poddostawców 

Podaj szczegóły dotyczące lokalizacji Państwa poddostawców.  Jeśli 

odpowiedź brzmi „Tak”, na kolejnych ekranach pojawią się pytania o dalsze 

informacje. 

 

3) Wybór kategorii 
Na ostatnim etapie rejestracji wymagane jest wybranie jednej lub większej 

liczby kategorii z drzewa kategorii Stora Enso i kliknięcie opcji „Wybierz”. 

 

Uwaga: możesz użyć opcji wyszukiwania opisu kategorii, aby znaleźć 

odpowiednie kategorie.  

ZAKOŃCZENIE REJESTRACJI 
Kiedy wszystkie obowiązkowe dane zostaną prawidłowo wypełnione, konto 

zostanie aktywowane a podane informacje zostaną zweryfikowane w 

ramach wstępnej oceny Stora Enso. 

Uwaga: opuszczenie obowiązkowych pól lub odmowa zaakceptowania 

umowy użytkownika uniemożliwią pomyślną rejestrację.  Można zalogować 

się ponownie za pomocą nazwy użytkownika i hasła, aby zmienić 

odpowiedzi. 

OCENA W RAMACH KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ 
Kiedy rejestracja zakończy się pomyślnie, rozpocznie się proces oceny w 

ramach kwalifikacji wstępnej, podczas którego pracownicy Stora Enso 

przejrzą Twoje dane przed przypisaniem statusu. 

 

Jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania dotyczące informacji podanych w 

czasie rejestracji, pracownik Stora Enso nawiąże z Państwem kontakt 

poprzez portal Stora Enso w celu wyjaśnienia wątpliwości. 

ZARZĄDZANIE PROFILEM 
Zalogowanie po zakończeniu rejestracji spowoduje przekierowanie do 

ekranu panelu sterowania.   

 

Z tego poziomu można przejść do własnego profilu, aby dodać do konta 

nowych użytkowników i odpowiedzieć na zapytania firmy Stora Enso. 

Aktualizacja danych Państwa firmy 

Dane Państwa firmy możesz aktualizować w dowolnym momencie, klikając 

na opcję „Profil”, a następnie „Dane rejestracji”, „Edytuj”.  

 

Uwaga: niektóre pola są zablokowane. Ich aktualizacja wymaga kontaktu z 

firmą Stora Enso. 
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Aktualizacja danych do kwalifikacji wstępnej. 

Raz na jakiś czas firma Stora Enso może poprosić o zaktualizowanie lub 

ponowne potwierdzenie danych podanych do wstępnej kwalifikacji.   

Jeśli firma Stora Enso poprosiła o aktualizację Państwa danych, otrzymacie 

wiadomość e-mail. Żądanie to będzie również widoczne w panelu 

sterowania w zakładce „Moje oceny do edytowania”. 

Aby aktualizować informacje, należy kliknąć na przycisk Oceny. 

 

Wybierz formularz, który chcesz aktualizować... 

 

Kliknij opcję „Edytuj”, wypełnij wszystkie potrzebne dane, a następnie kliknij 

„Zapisz i konynuuj”. 

Na końcu skorzystaj z opcji „Zwróć formularze do kupującego”, aby 

wskazać, że edytowanie danych zostało zakończone.  

 

Aktualizacja kategorii dostawcy. 

W dowolnym momencie można zmieniać kategorie usług, które chcecie 

Państwo zapewniać firmie Stora Enso.  W panelu sterowania kliknij opcję 

„Profil”, a następnie zakładkę „Kategorie”.   

Aby dodać kategorię, kliknij „Dodaj kategorię”. 

 

Aby usunąć kategorię, kliknij nazwę kategorii, a następnie „Usuń 

kategorię”. 

 

Wysyłanie wiadomości do firmy Stora Enso 

Z panelu sterowania przejdź do „Oceny w ramach wstępnej kwalifikacji”. 

 

Kliknij ocenę, a następnie opcję „Wiadomości” na kolejnej stronie. 

 

Tutaj możesz tworzyć nowe wiadomości oraz odczytywać wiadomości 

odebrane.     

 

Uwaga: wszelkie wysłane wiadomości zostaną przesłane do zespołu 

zarządzania dostawcami Stora Enso oraz pracownika Stora Enso, który 

wysłał do Państwa firmy zaproszenie. 

Dodawanie dodatkowych użytkowników 

Możesz dodawać do swojego konta współpracowników, aby mieli oni wgląd 

w proces, jeśli istnieje taka potrzeba.  Aby tego dokonać, przejdź do „Profil” 

 Użytkownik”. 

 

Kliknij „Utwórz”, wprowadź dane, a następnie kliknij „Zapisz”.  Spowoduje 

to wysłanie wiadomości e-mail z hasłem. 

 

POTRZEBUJESZ POMOCY? 
Aby uzyskać pomoc techniczną dotyczącą korzystania z portali zarządzania 

dostawcami, skontaktuj się ze wsparciem technicznym: 

E-mail: help@bravosolution.co.uk 

Telefon: +44 203 3496600 


