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1 Introducció 

Per ser proveïdor registrat, abans cal sol·licitar l’alta. Accedeixi a l’adreça web 
corresponent per sol·licitar l’alta mitjançant l’enllaç Sol·licitar registre. 

 

 
 

El present document explica els passos a seguir per sol·licitar l’alta com a empresa a 
través del web. 

 

                                                   

2 Sol·licitud d’alta 

Per sol·licitar l’alta cal seguir els passos següents:   

1. Acceptar les condicions d’ús 

2. Emplenar el formulari amb les dades de l’empresa: 

a. Emplenar les dades generals de la Companyia 

b. Emplenar les activitats de l’empresa 

c. Emplenar les dades de l’usuari  

d. Confirmació del registre  

Al llarg de la sol·licitud d’alta hi ha icones d'ajuda  que s’activen quan es premen.   

Els camps assenyalats amb (*) han de ser emplenats obligatòriament. 
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2.1 Condicions d’ús 
 

Abans d’emplenar les dades, cal acceptar les condicions d’ús, que contenen les normes 
que regiran la relació entre ambdues parts. 

Podem obtenir-ne una còpia impresa si premem el botó Imprimir. 

Si volem continuar amb el procés d’alta, haurem de polsar Accepto. 

 

 
 

 

2.2 Dades generals de la companyia 
En aquest primer pas, se sol·liciten dades de caràcter general de la companyia: 
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 Codi de la companyia: Codi d’identificació de l’empresa. És la primera de les tres 
claus necessàries per accedir a la zona privada de proveïdors una vegada 
sol·licitada l’alta. Admet tant caràcters numèrics com alfanumèrics (màx. 12). No 
utilitzi caràcters especials ni espais en blanc. 

Tot i ser un camp de contingut lliure, li recomanem que consulti l’ajuda específica 
sobre aquest camp, polsant sobre la icona  

 Raó social: Nom fiscal de l’empresa. 

 Adreça: Localització de l’empresa. 

 Codi postal 

 Població: Ubicació de l’empresa 

 País 

 Província 

 Moneda: Moneda en què es visualitzaran les dades econòmiques.   

Polsi per continuar 
amb l’alta 
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 NIF: Número d’identificació fiscal. (Escrigui’l sense espais ni guions entre la lletra i 
el número.) 

 Volum de facturació: Facturació anual de l’empresa en milers d’euros. 

 Clients de referència: Si l’empresa compradora forma part dels seus clients 
indiqui-ho, juntament amb altres clients als quals vulgui fer referència. 

 Certificacions: Especifiqui si l’empresa disposa de certificat de qualitat o d’alguna 
norma ISO o si està en curs d’homologació. 

 Adreça web: Indiqui la pàgina web de l’empresa. 

 Observacions: Espai per fer observacions que el proveïdor consideri d’interès per a 
l’empresa compradora. 

Per continuar amb el procés d’alta, premi Següent. 

2.3 Activitats de l’empresa 
En el pas següent del formulari cal indicar les activitats de l’empresa. D’aquesta manera la 
companyia compradora podrà conèixer els productes i serveis que pot subministrar cada 
proveïdor. 

 

NOTA:  

El present manual té un caràcter genèric; la relació d’activitats que es mostra en les 
imatges següents és un exemple, no coincideix amb les activitats del portal.  
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Per seleccionar les activitats cal utilitzar el desplegable polsant sobre els signes (+) de 
cada branca, que ens permeten accedir a les carpetes que contenen.  

 
Repetirem l’operació fins arribar al nivell 4, en el qual escollirem l’activitat marcant la 
casella de selecció corresponent. 

 
 

Per continuar amb el procés d’alta, premi Següent. 

 

2.4 Dades de l’usuari 
En aquest apartat se sol·liciten dades de la persona de contacte de l’empresa: 
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 Codi d’usuari: Clau personal de l’usuari (mínim de sis caràcters). És la segona de 
les tres claus necessàries per accedir a la zona privada de proveïdors una vegada 
acceptada l’alta. Aquest codi no necessàriament ha de coincidir amb el codi de la 
companyia registrat a les Dades generals de la seva companyia. 

 Clau d’accés: Clau d’accés de l’usuari (mínim de sis caràcters). És la tercera de les 
tres claus necessàries per accedir a la zona privada de proveïdors una vegada 
sol·licitada l’alta.  

Ni en el codi d’usuari ni en la clau d’accés no es poden emprar caràcters especials 
ni espais en blanc. 

 Dades personals de l’usuari: Cognoms, nom. 

 NIF de la persona indicada en els camps anteriors. És una dada opcional. 

 Departament: Àrea de l’empresa a la qual pertany l’usuari.  

 Càrrec: Indiqui el càrrec de l’usuari dins de la companyia. 

 Telèfons: Indiqui com a mínim un telèfon de contacte. 

 Telèfon mòbil: Indiqui el telèfon mòbil de l’usuari. 

 Fax: Indiqui el número de fax. 

 Adreça electrònica: Indiqui l’adreça electrònica a la qual tingui accés l’usuari que 
treballarà a la zona privada.  
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Aquesta serà l’adreça electrònica a la qual s’informarà de l’existència de noves 
transaccions o dades rellevants, de manera que és molt important que l’adreça 
sigui sempre actualitzada. 

 Idioma: Indiqui l’idioma en què vol treballar. 

 Rebre els correus electrònics en el format: Indiqui en quin tipus de format vol 
rebre els correus electrònics que li enviï l’empresa compradora (text o html). 

Per continuar amb el procés d’alta, premi Següent. 

2.5 Confirmació del registre 
Un cop introduïda tota la informació requerida per sol·licitar l’alta com a proveïdor 
homologat es mostrarà una pantalla com la següent.  

 

 
 

Si vol comprovar les dades introduïdes, polsi el botó Enrere, present en tots els passos del 
registre.  

Un cop confirmat que totes les dades són correctes, premi Enviar perquè la companyia 
compradora tramiti la sol·licitud d’alta. 
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Finalment rebrà una notificació per correu electrònic (a la direcció de correu indicada a les 
dades de l’usuari principal) que confirmarà l’alta al portal.  

 

A continuació es mostra un exemple del text del correu electrònic de notificació d’alta al 
portal. 

 

Notificació de sol·licitud d’alta al portal 

 
Us informem que la sol·licitud d’inscripció al portal ha estat processada i notificada correctament.
Aviat rebrà una resposta a la seva sol·licitud. 

 
Tot seguit li presentem les dades del seu registre. Si en vol modificar alguna o té algun dubte posi’s 
en contacte amb l’administrador del portal  

Dades de l’empresa 

Codi companyia 12345678B 

Denominació REGISTRE DE PROVA 

NIF 12345678B 

Volum de facturació (en milers d’EUR) 

Adreça PROVA 

Codi postal 28160 

Població MADRID 

Província Madrid  

País Espanya 

Moneda Euro 

Idioma Espanyol 

Adreça web   

Activitats  (FSN) - (ALI) - (ENS) - (EN5)- Ensaladas 5ª 
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Gama 

Clients de referència   

Homologacions   

Dades de l’usuari 

Codi de l’usuari  PROVA1 

Nom PROVA 

Cognoms REGISTRE DE PROVA 

Telèfon 1 902996926 

Telèfon 2   

Telèfon mòbil   

Fax   

Correu electrònic 
 

 

IMPORTANT 

Per tenir accés a la part privada del portal, cal esperar a rebre una segona notificació, que 
confirmarà l'homologació per la companyia compradora. 

 

2.6 Claus d’accés 
 

La confidencialitat en la transmissió de la informació és garantida per la necessitat 
d’identificar-se amb unes claus d’accés. 

Durant el procés de sol·licitud d’alta se seleccionaran les claus d’accés a la zona privada. 
Aquestes claus seran vàlides a partir del moment en què la companyia compradora accepti 
la sol·licitud d’alta com a proveïdor. L’alta es confirmarà per correu electrònic. 

Les claus són personals i caldrà introduir-les cada vegada que el proveïdor vulgui accedir 
a l’àrea privada. 

 

Claus seleccionades 
durant la sol·licitud 
d’alta
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2.6.1 Recordar la clau d’accés > Restablir la clau d’accés. 

 

Si l’usuari no recorda la seva clau d’accés, podrà canviar-la polsant sobre l’enllaç Ha 
oblidat les seves claus d’accés. La clau d’accés antiga mai no es notificarà per correu 
electrònic. 

Tot seguit accedirà a la finestra següent: 

 
 

S’indicaran les dades sol·licitades: codi de la companyia, codi de l’usuari i adreça de 
correu electrònic associada al compte. 

 

Si hi ha un usuari amb aquestes dades, el sistema genera un correu electrònic per 
restablir la clau, com el que es mostra tot seguit. 
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Notificació per restablir la clau d’accés 

Restablir la clau d’accés 

Hem rebut una sol·licitud de 26/09/2013 per restablir la clau d’accés associada amb 
aquesta adreça de correu electrònic: xxx@fullstep.com, que correspon al compte d’accés 
següent: 

Codi de la companyia: XXXXXXXXXX 

Codi de l’usuari: xxx 

 

Si ha fet aquesta sol·licitud, segueixi aquestes instruccions. 

Polsi l’enllaç següent per restaurar la seva clau d’accés: 

corporate.fullstep.com/restablecercontraseña?crc=efab7694-b635-4632-b6b3-
8b4188ee5467 

Si no ha sol·licitat una restauració de la seva clau d’accés, pot ignorar aquest correu 
electrònic. 

Si no n’hi ha prou amb polsar sobre l’enllaç, pot copiar-lo i enganxar-lo a la barra 
d’adreces del seu navegador, o picar-lo a mà. 

Té un dia des de la data de la sol·licitud per fer servir aquest enllaç. A partir de llavors 
haurà de tornar a sol·licitar el restabliment de la clau d’accés per obtenir un altre enllaç 
vàlid. 

Si encara té problemes per accedir al portal, consulti el servei d’atenció als proveïdors o, si 
ho prefereix, enviï’ns un correu electrònic a xxxxx@corporate.com 

 

Exemple de notificació en mode de text per restablir la clau d’accés 

 

El text del missatge conté un enllaç a una pàgina del portal en la qual es pot crear una 
clau d’accés nova. Cal copiar l’enllaç i enganxar-lo a la barra d’adreces del navegador. 

 

La clau d’accés s’ha d’introduir dues vegades i es validarà si compleix la política de claus 
d’accés. 

Una vegada desada correctament accedirà directament al PORTAL. 
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Val a assenyalar que l’enllaç per restablir la clau d’accés té caducitat.  

Els codis per restablir la clau d’accés caduquen al dia següent de sol·licitar-los a les 
00:00:00. 

Si l’enllaç per restablir la contrasenya hagués expirat rebríem un missatge com el següent. 

 
Pàgina de la nova clau d’accés quan l’enllaç ha caducat 

 

 

 


