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CommunityEnergia i technologia zapewnia 
rozwiązania dla łańcucha dostaw w branżach 
energetycznej, technologicznej i automatyzacji. 

Firmy działające ww branżach energetycznej, technologicznej i automatyzacji postrzegają Państwa 
firmę, swojego dostawcę, jako integralne przedłużenie własnej organizacji. Dążą one do uczciwej i 
efektywnej współpracy co zapewni korzyść wszystkim zainteresowanym – samej organizacji, jej klientom, 
inwestorom i dostawcom. Jednocześnie firmy mają na uwadze wzrost efektywności i zapewnienie stałego, 
zrównoważonego rozwoju. 

Partnerstwo z Achilles zapewni korzyści płynące z zastosowania systemu wstępnej kwalifikacji, który 
umożliwia nie tylko standaryzację i usprawnienie w postaci pozyskiwania dostawców, ale także wstępną 
kwalifikację dostawców przeprowadzaną przez niezależną firmę i udostępnianie informacji wszystkim 
zespołom. zajmującymi  się zakupami
Co to jest community Energia&Tech?

Community Energia&Tech w systemie Achilles to nowy, scentralizowany 
system rejestracji i wstępnej kwalifikacji dostawców działających w 
branżach energetycznej, technologicznej i automatyzacji na całym 
świecie. Rejestracja w charakterze dostawcy umożliwi Państwa firmie 
przejście procesu wstępnej kwalifikacji i wykazanie zgodności z 
minimalnymi wymaganiami określonymi przez nabywców w tych 
branżach. Liczni nabywcy korzystają z aktualnych i zweryfikowanych 
informacji w systemie Achilles Energia&Tech do wyszukiwania w bazie 
danych odpowiednich dostawców, którzy dostarczają wymagane 
produkty i usługi, a także do zapoznania się z ich możliwościami.

Nabywcy w community Energia&Tech

Community Energia i technologia powstała w 2013 roku, a grupa 
ABB jest pierwszym nabywcą korzystającym z systemu. Grupa 
ABB działa w ponad 100 krajach, co oznacza, że jej specjaliści ds. 
zamówień nabywają towary i usługi od dziesiątek tysięcy dostawców 
na całym świecie. Optymalizacja globalnych źródeł zaopatrzenia 
jest kluczowym elementem strategii Grupy w zakresie zarządzania 
globalnym łańcuchem dostaw. 

Wszyscy dostawcy ABB zostaną zaproszeni do rejestracji w 
społeczności Achilles Energia i Technologia. Włącznie z dostawcami, 
którzy już współpracują z Grupą ABB

Inni liczący się na świecie nabywcy działający w branżach 
energetycznej, technologicznej i automatyzacji planują przystąpienie 
do community Energia&Tech w 2013 roku.

W jaki sposób community Energia i technologia może pomóc 
Państwa firmie?

Jednym z głównych celów systemu jest ułatwienie procesu 
współpracy z kupujacymi organizacjami w branżach energetycznej, 
technologicznej i automatyzacji. Subskrypcja do community 
Energia&Tech umożliwi Państwa firmie:

•	 Zakwalifikowanie się do przyszłej współpracy z potencjalnymi 
klientami w branży. Profil Państwa firmy będzie widoczny, 
globalnie dla każdej organizacji i jednostki z Grupy ABB co 
zwiększy  potencjalne możliwości współpracy i rozwoju.  

•	 Oszczędność czasu i kosztów oraz unikanie powtarzania tych 
samych wysiłków, jednocześnie zwiększając ogólną efektywność 
dzięki zastosowaniu jednego kwestionariusza udostępnianego 
globalnie.

•	 Stały, jawny i otwarty dostęp do zasadniczych kryteriów procesu 
selekcyjnego.

„Partnerstwo z Achilles to 
kluczowy element globalnej 

strategii ABB w zakresie 
uproszczenia i doskonalenia 

procesu kwalifikacji 
dostawców.”

Nils Tengberg
Kierownik Działu Zarządzania Jakością i Źródłami

Zaopatrzenia
ABB



Poziom 2 – Wstępna kwalifikacja dostawcy – Energia i 

technologia: 

Podczas rejestracji na poziomie 2. wymagane jest udostępnienie 

informacji i certyfikatów dotyczących finansów, BHPiOŚ, zarządzania 

jakością, ubezpieczeń, produktów i usług, odpowiedzialności 

społecznej firmy oraz informacji prawnych. Ukończenie tego poziomu 

wymaga uregulowania opłaty w postaci rocznej subskrypcji do 

systemu Achilles. Szczegółowe informacje znajdują się na następnej 

stronie. 

Jak przystąpić do community Energia&Tech

Aby zarejestrować się jako dostawca, proszę wykonać następujące 

działania:

Poziom 1 – Rejestracja dostawcy zaproszonego przez 

określonego nabywcę: 

Aby dokonać wstępnej rejestracji dostawcy, należy odwiedzić stronę 

nabywcy, z którym dostawca pragnie współpracować (w zaproszeniu 

zostanie umieszczony link – adres URL). Rejestracja na poziomie 1. 

jest bezpłatna i zajmie około 20 minut. Jeśli firma zostanie uznana 

jako ważna dla nabywcy, poprosimy o kontynuowanie rejestracji na 

poziomie 2. – poziomie wstępnej kwalifikacji.

Poziom 1 – Rejestracja dostawcy

Wstępna kwalifikacja dostawcy  
na poziomie 2.

PROCES

PROCES

DOSTAWCY

DOSTAWCY ACHILLES NABYWCY

ACHILLES NABYWCY

Rejestracja

Kwalifikacja wstępna

Wniosek o przystąpienie 
do systemu za 
pośrednictwem strony 
nabywcy. Proszę 
wypełnić wniosek i 
wysłać go do Achilles.

Jeśli będzie to 
wymagane, proszę 
przejść do poziomu 2.

Sprawdzanie 
danych zawartych w 
kwestionariuszu

Publikacja informacji o 
dostawcy na poziomie 1.

Opłacenie rocznej 
subskrypcji i wypełnienie 
kwestionariusza online

Sprawdzanie 
danych zawartych w 
kwestionariuszu

Publikacja informacji o 
dostawcy na poziomie 2.
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Opłata członkowska

Poniższe roczne opłaty za subskrypcję dotyczą dostawców 

rejestrujących się na poziomie 2.  

Subskrypcja Liczba kodów produktów* EUR USD GBP

Podstawowa ** 1 do 5 kodów produktów €350 $400 £250

Poziom 1 1 do 5 kodów produktów €650 $800 £590

Poziom 2 6 do 15 kodów produktów €750 $950 £680

Poziom 3 16 do 25 kodów 

produktów

€850 $1100 £770

Poziom 4 26 i więcej kodów 

produktów

€975 $1300 £890

* Kody produktów określają kategorie produktów lub usług. Są 

one przypisywane przez dostawców i umożliwiają nabywcom 

wyszukiwanie dostawców odpowiadających ich potrzebom. W celu 

uzyskania szczegółowych informacji proszę o kontakt z firmą Achilles, 

która udostępni zestawienie kodów produktów

** Uwaga! Podstawowy poziom subskrypcji jest dostępny tylko 

dla małych firm, które odpowiadają określonym kryteriom. W celu 

uzyskania szczegółowych informacji proszę o kontakt z firmą Achilles.

Dane kontaktowe

Jeśli ma Pan/i pytania dotyczące rejestracji firmy w community 

Energia&Tech, proszę kierować je do firmy Achilles na adres e-mail: 

PowerandTech@achilles.com 

Więcej informacji o community Energia&Tech można też uzyskać 

odwiedzając stronę:

www.achilles.com/powerandtech

Uwaga! W przypadku otrzymania zaproszenia do rejestracji 

od konkretnego nabywcy, proces rejestracji można rozpocząć 

odwiedzając stronę nabywcy. Szczegóły zostaną przekazane w 

zaproszeniu wysłanym przez konkretnego nabywcę. W przypadku 

Państwa wątpliwości, proszę skontaktować się z firmą Achilles. 

O Achilles

Achilles to światowy lider i ekspert w zakresie zarządzania danymi 

dostawców. Nasze usługi świadczone za pośrednictwem strony 

internetowej obejmują identyfikację, kwalifikację, ocenę i monitoring 

dostawców. Dzięki temu nabywcy są lepiej poinformowani i mogą 

podejmować trafniejsze decyzje zakupowe. Achilles ma biura na 

całym świecie i aktywnie wspiera ponad 790 największych na świecie 

nabywców produktów i usług, zarządzając danymi ich dostawców. 

Globalny dostęp do bazy dostawców zapewnia specjalistom 

ds. zamówień dostęp do aktualnych i dokładnych informacji o 

dostawcach. Specjaliści ds. zamówień mogą usprawnić proces 

pozyskiwania dostawców, wprowadzić standardy i zredukować ryzyko 

niezgodności (np. w zakresie BHPiOŚ) oraz oszacować całkowity 

wpływ ich decyzji w procesie zakupów.  

Najważniejsze korzyści

•	 Większa widoczność Państwa firmy wśród klientów

•	 Większe możliwości rozwoju firmy

•	 Oszczędność czasu, zasobów oraz całkowitych kosztów 

prowadzenia działalności

•	 Stały, jawny i otwarty dostęp do zasadniczych kryteriów procesu 

selekcyjnego.

•	 Dostęp 24/7 do bezpiecznego serwisu, w którym można 

rejestrować się i aktualizować informacje o Państwa firmie w 

dowolnym czasie.  

•	 Udostępnianie informacji o firmie w uporządkowanym 

formacie, co ułatwi ułatwia nabywcom znalezienie pożądanych 

informacji.

•	 Niezależna weryfikacja danych - Achilles udziela wsparcia przez 

cały okres ważności subskrypcji.


