
 
 

 

 

 

Cargill Thay đổi quy trình Mua hàng – Thanh toán & Ảnh hưởng đối với Nhà cung cấp 
Kính thưa quý nhà cung cấp, 
 
Cargill đang thực hiện dự án Maestro triển khai giải pháp Mua hàng – Thanh toán tiên tiến. Chương trình này nhằm 
hoàn thiện hoạt động mua hàng bằng cách giảm chi phí thực hiện, cải tiến hiệu suất và tăng cường kiểm soát nội bộ. 
Đồng thời, Cargill cũng sẽ thiết lập các quy trinh tiêu chuẩn toàn cầu thông qua dự án này, và thúc đẩy việc kết nối với 
các nhà cung cấp qua Hệ thống Ariba để chúng tôi cùng quý vị có thể thực hiện các giao dịch mua bán qua hệ thống 
này. Hãy cùng chúng tôi theo dõi video clip từ ông Todd Stohlmeyer, Phó Chủ tịch Ngành Cung ứng của Cargill để hiểu 
thêm về dự án Maestro và những ảnh hưởng của nó đối với các nhà cung cấp của Cargill： 
https://bcove.video/2xeRG89  

Mong đợi 
Hệ thống Ariba được dự định sẽ đi vào hoạt động từ tháng 5/2019. Từ thời điểm đó trở đi, các nhà cung cấp làm việc 
với Cargill Việt Nam sẽ giao dịch với Cargill qua chức năng liên kết của hệ thống Ariba. Trong thời gian chuyển đổi, các 
nhà cung cấp vẫn sẽ tiếp tục thực hiện các quy trình giao dịch với Cargill như hiện nay. Đội ngũ hỗ trợ các nhà cung 
cấp của Cargill sẽ thông báo các cột mốc thời gian quan trọng của dự án và cập nhật đến quý vị. 
 
Thiết lập Quan hệ Kinh doanh với Cargill  
 
Cargill sẽ tiến hành các hoạt động mua hàng thông qua mạng lưới Ariba sử dụng email tương tác để xử lý các đơn đặt 
hàng (PO). Dựa trên các phân tích về lượng giao dịch của Cargill, quý vị cần đăng ký tài khoản không tính phí Ariba 
Network – Light Account.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Thông báo v/v Kết nối Hệ thống Mua hàng 
 

https://bcove.video/2xeRG89


Tài khoản không 
tính phí Ariba 
Network – Light 
Account là gì? 

Tại sao lại là tài 
khoản Ariba Network 
– Light Account mà 
không phải là Full 
Ariba Network? 

Những Chức năng nào tôi 
sẽ có được sau khi Hệ 
thống này đi vào hoạt 
động từ tháng 4/2019? 

Lợi ích cho nhà cung cấp 

 Giải pháp email 

tương tác đơn 

giản để Cargill 

giao dịch với các 

nhà cung cấp  

 Nhà cung cấp 

không phải trả 

phí nếu chỉ sử 

dụng các chức 

năng đơn giản 

 Chức năng truy 

cập từ thiết bị 

di động  

 Một tài khoản 

có thể sử dụng 

cho nhiều mục 

đích khác nhau 

như xử lý PO, 

bán hàng/ dịch 

vụ, sử dụng trên 

ứng dụng điện 

thoại 

 Số lượng và trị giá 

các giao dịch của 

quý vị với Cargill 

còn thấp 

 

 Xác nhận PO nhanh 

chóng 

 P2P Quote requests 

 Thông báo tình trạng 

Hóa đơn 

 Xem được 50 POs giao 

dịch gần nhất trong tài 

khoản Ariba của nhà 

cung cấp 

 

 Có thể thiết lập hồ sơ 

cho  nhiều người sử dụng 

 Không giới hạn về số lượng 

giao dịch chứng từ 

 Ít bị ảnh hưởng khi tương tác 

qua email hoặc trình duyệt web 

 Có thể tạo ra hóa đơn điện tử, 

chữ ký điện tử dễ dàng  

 Có thể sử dụng tài khoản này để 

giao dịch với các khách hàng 

khác có sử dụng SAP Ariba 

 Xem thêm các lợi ích tại: 

http://www.ariba.com/go/ariba-

network-light-account 

Quý nhà cung cấp cần làm gì tiếp theo? 

http://www.ariba.com/go/ariba-network-light-account
http://www.ariba.com/go/ariba-network-light-account


 

 

Nhà cung cấp cần hoàn thành các bước sau: 

Hoàn thành phiếu thăm dò： https://www.surveymonkey.com/r/Z6RYDF5 

Xem minh họa và đăng ký buổi hỏi đáp trực tuyến: 
https://connect.ariba.com/KAAcontent/1,,170809,00.html?bypass=1 
 

Các câu hỏi thường gặp (trước khi đăng ký): 
https://uex.ariba.com/le/email-light-account-unregistered  

 

• Xem thêm thông tin về Ariba và Các Câu hỏi Thường gặp tại 

http://www.ariba.com/suppliers/ariba-network-fulfillment/faq. 

 

Cargill trân trọng mối quan hệ với quý nhà cung cấp. Chúng tôi cần sự hợp tác và hỗ trợ để hoàn thành tất cả các bước 
yêu cầu trên kịp thời để có thể tiếp tục hợp tác kinh doanh cùng quý vị. 

Câu hỏi? 
Cargill có một đội ngũ dự án chuyên biệt cam kết sẵn sàng hỗ trợ quý nhà cung cấp trong quá trình chuyển đổi này. 
Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email: 
CSSP_APAC_SUPPLIER_ENABLEMENT@CARGILL.COM . 
 
Xin cảm ơn sự nhiệt tình và hợp tác của quý vị trong việc cùng chúng tôi cải thiện quy trình hoạt động kinh doanh. 

Trân trọng. 

 

https://www.surveymonkey.com/r/Z6RYDF5
https://connect.ariba.com/KAAcontent/1,,170809,00.html?bypass=1
https://uex.ariba.com/le/email-light-account-unregistered
http://www.ariba.com/suppliers/ariba-network-fulfillment/faq
mailto:CSSP_APAC_SUPPLIER_ENABLEMENT@CARGILL.COM


Todd Stohlmeyer 

Phó Chủ tịch – Bộ phận Mua hàng Chiến lược Toàn cầu  
Lãnh đạo dự án Maestro 
 

 

Chương trình Maestro 
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