
30 juni 2014  
 
VEREISTE ACTIE: Datum waarop verandering intreedt 25 augustus 2014 
 
Geachte leverancier,   
 
Op 25 augustus 2014 gaat Zoetis over op een nieuw ERP-systeem (SAP) voor België, 
Nederland en Luxemburg. Omdat deze overgang gevolgen heeft voor uw bedrijf, willen we u 
informeren over enkele belangrijke datums en veranderingen in onze processen.  
 
Andere vestigingen van Zoetis zullen later overschakelen op het nieuwe systeem en blijven de 
huidige systemen gebruiken na 25 augustus. Als uw bedrijf zaken doet met vestigingen die de 
huidige systemen blijven gebruiken èn met vestigingen die overgaan op het nieuwe ERP-
systeem, krijgt u twee verschillende inkooporders. Lees uw inkooporder nauwkeurig om de 
juiste factureringsinformatie en procedure te bepalen.  
 
Belangrijke datums  
 
Omdat we onze bestaande systemen moeten afsluiten ter voorbereiding op de overschakeling, 
verzoeken we u te letten op de volgende datums:  
 

Datum Beschrijving

8 augustus tot  
5 september 

 We verzoeken u de facturen voor goederen die zijn geleverd of 
diensten die zijn verleend tijdig en vóór 8 augustus in te dienen  

 De facturen die we in deze periode ontvangen, verschijnen niet op de 
website Accounts Payable Invoice Inquiry (i-Supplier) van Zoetis en 
worden gepubliceerd en betaalbaar gesteld nadat deze periode 
is verstreken.  

15 augustus  De uitgave van nieuwe inkooporders wordt opgeschort voor de 
vestigingen die overgaan op het nieuwe ERP-systeem.  

25 augustus 

 De uitgave van nieuwe inkooporders wordt hervat bij de vestigingen 
die overgaan op het nieuwe ERP-systeem.  

 Facturen die zijn ontvangen na 8 augustus worden na deze 
periode gepubliceerd.  

 
We waarderen uw steun en geduld voor eventuele lichte vertragingen die kunnen ontstaan 
tijdens deze korte overgangsperiode.  
 
Belangrijke veranderingen  
De volgende veranderingen worden op 25 augustus 2014 van kracht bij alle Zoetis-vestigingen 
die migreren naar het nieuwe ERP-systeem:  
 
1. Inkooporders (PO; purchase order)  

 

 De indeling van de PO verandert en de PO wordt verzonden via het Ariba Supplier 
Network, per e-mail of fax. Zie het bijgaande voorbeeld.  

 De nieuwe PO’s krijgen een tiencijferig nummer, zoals:  
o 44XXXXXXXX  
o 45XXXXXXXX  
o 46XXXXXXXX  
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2.  Facturen  
 

Om een snelle en accurate betaling van alle facturen te garanderen verzoeken wij u de 
volgende instructies in acht te nemen:  
 

 Uw facturen aan Zoetis moeten de volgende informatie bevatten:  
 

o Factuurnummer, datum, uw volledige bedrijfsnaam en betalingsadres, 
hoeveelheden, prijzen per eenheid, belasting, verlengingen en totaal netto te 
betalen bedrag (vóór eventuele kortingen)  

o Zoetis wettelijke naam en adres ‘Verzendadres factuur’  
o Voor items die zijn gekocht met een PO moet het betreffende PO-nummer 

duidelijk op de factuur worden vermeld 
o Voor elke PO moet een afzonderlijke factuur worden opgesteld  
o Facturen waarop geen PO-nummer staat, moeten een contactpersoon en 

e-mailadres van Zoetis vermelden  
o Btw-registratienummer (indien van toepassing)  
 
NB: Een factuur zonder PO-nummer of de naam/het e-mailadres van een Zoetis 
medewerker wordt NIET verwerkt en wordt geweigerd.  
 

 Verzend uw facturen rechtstreeks naar Zoetis Accounts Payable. Stuur uw facturen 
niet naar andere Zoetis-vestigingen, tenzij dat specifiek is gevraagd.  

 
 Voor uw gemak biedt Zoetis Accounts Payable nu drie mogelijkheden om facturen in 

te dienen:  
 
 E-mailadres: ZFSEurope.invoices@zoetis.com  
 

E-mailvereisten:  

o Slechts één bijlage  

o Uitsluitend TIFF- of PDF-bestand  

o Uitsluitend voor facturen met een PO-nummer  

o Zet geen aanvullende informatie in de hoofdtekst van het e-mailbericht  

 Faxnummer: +1.484.324.4619  

 

 Per post (‘Verzendadres factuur’ vermeld op de PO):  

 Zoetis Polska Sp. z o.o.  
 ul. Postepu 17B  
 02-676 Warschau  
  
 e-Invoicing via het Ariba Supplier Network  

 Zoetis gebruikt het Ariba Suppliers Network (ASN) voor elektronische PO’s en 
indiening van facturen; we ontvangen facturen het liefst via deze methode. Neem 
contact op met Zoetis_AN_Admin@zoetis.com of ga naar de Ariba website op 
http://knowledge.ariba.com/KAAcontent/1,,80194,00.html voor meer informatie 
over het ASN.  

 
 Opmerking voor leveranciers die werken met e-Invoicing: Als u al gebruik 

maakt van e-Invoicing, verzoeken we u geen facturen te zenden naar 
Accounts Payable.  
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3.  Materiaalnummers  
 De indeling van materiaalnummers verandert in een niet-intelligent 

nummersysteem voor meeste soorten materialen, waaronder grondstoffen, 
halfproducten en eindproducten en diensten.  

 In de overgangsperiode kunnen fabrieksonderhoudsmaterialen en lokale 
verpakkingsmaterialen de bestaande materiaalnummers behouden, met een 
extra voorvoegsel.  

 De indeling van materiaalnummers verandert in een achtcijferig nummer, 
als volgt:  

o 10xxxxxx (eindproducten)  
o 20xxxxxx (servicebenodigdheden)  
o 30xxxxxx (literatuur en marketingmateriaal)  
o 40xxxxxx (grondstoffen en halfproducten)  
o 50xxxxxx (verpakkingsmateriaal)  
o 60xxxxxx (onderhouds- en bedrijfsartikelen)  
o 70xxxxxx (reserveonderdelen)  
o 80xxxxxx (bedrijfsartikelen)  

 
Contactinformatie  
 

1. Contact opnemen met Zoetis Accounts Payable  

  Neem het volgende in acht voordat u contact op neemt met Accounts Payable:  
 

 Reken op tien (10) dagen nadat u uw factuur hebt verzonden naar Zoetis 
Accounts Payable voordat de factuur is ontvangen, voorbereid, doorgezonden 
en verwerkt.  

 Controleer de status van uw facturen of betalingen op de vernieuwde website 
Accounts Payable Inquiry van Zoetis op supplier.ariba.com.  

 E-mail Accounts Payable op ZFS_P2P_Warsaw@zoetis.com  
 
 

Op de NIEUWE Accounts Payable Inquiry website van Zoetis moeten alle gebruikers zich 
registreren om hun account te activeren:  

 
  Ga naar supplier.ariba.com.  
  Selecteer Register om met de snelle en eenvoudige registratieprocedure 

te beginnen.  
  Volg de stappen voor de registratie en koppel uw Vendor ID aan uw account.  
 NB: Als we uw e-mailadres hebben in onze leveranciersdatabase en u dient een 

factuur in terwijl u niet geregistreerd bent in Ariba, krijgt u een e-mail met 
instructies over hoe u zich kunt inschrijven om de status van uw factuur, 
betalingsschema’s en de betaaldatums te bekijken.  

 
 

2.  Contact opnemen met Zoetis Procurement  

 Richt vragen over details op uw PO aan de Procurement Specialist die onderaan uw 
PO vermeld staat.  

 
We waarderen uw steun en geduld.  
 
Hoogachtend,  
 
Global Procurement & Operations  
Zoetis Financial Solutions (ZFS)  
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Voorbeeld van het nieuwe PO-model voor Zoetis-vestigingen die overschakelen op het nieuwe 
ERP-systeem voor directe materialen.  
 

Nr. 1 – Verzendadres factuur/Factuur naar - Verzend uw factuur rechtstreeks naar dit 
adres tenzij anders wordt gevraagd.  
Nr. 2 – PO-nummer  
Nr. 3 – Btw-registratienummer  
Nr. 4 – Contactpersonen inkoop – richt eventuele vragen over de PO aan de 
contactpersoon onderaan de PO.  
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Voorbeeld van nieuwe PO voor vestigingen die overgaan op het nieuwe ERP-systeem of 
onrechtstreekse goederen en diensten (Ariba).  
 

Nr. 1 – Verzendadres factuur/Factuur naar - Verzend uw factuur rechtstreeks naar dit 
adres tenzij anders wordt gevraagd.  
Nr. 2 – PO-nummer  
Nr. 3 – Contactpersonen inkoop – richt eventuele vragen over de PO aan de 
contactpersoon onderaan de PO.  

 

 
 


