
Tijdslijnen

Samenwerken via Coupa: Wanneer mogen Renewi leveranciers wat verwachten?

September Oktober November December Januari Februari Maart April Mei …. November

Leveranciers ontvangen 
enquête

CSP Training – Profiel & 
Factureren

Leveranciers ontvangen 
CSP uitnodiging

CSP Training – Profiel, 
Orders & Factureren 

Renewi BE
Leveranciers 

ontvangen orders via 
CSP

Renewi NL
Leveranciers 

ontvangen orders via 
CSP

Renewi BE en NL 
leveranciers kunnen 

facturen sturen via CSP

• Alle Renewi NL & BE 
leveranciers ontvangen een 
informatieve mail aangaande 
de transformatie naar een 
nieuw systeem, inclusief een 
link naar de enquête

• Het doel van de enquête is 
tweeledig:

1) Benodigde 
leveranciersgegevens 
verzamelen en, indien 
nodig, updaten 

2) Leveranciersvoorkeur 
aangaande de nieuwe 
manier van samenwerking 
(bijv. via CSP, via cXML, 
etc.).

• Indien u de enquête niet 
ontvangen heeft, of nog niet 
ingevuld heeft, kan dat via 
de link op de ‘Coupa’ sub-
pagina.

• Alle leveranciers, die de 
enquête ingevuld hebben, 
zullen een uitnodiging 
ontvangen voor de Coupa 
Supplier Portal Training.

• In November zal op twee 
verschillende dagen de online 
training aangeboden worden 
vanuit Renewi.

• De inhoud van de training 
focust zich op het aanmaken 
van een leveranciersprofiel in 
de CSP, facturen versturen via 
de CSP naar Renewi en 
betaling statussen inzien .

• Om de videotraining terug te 
kijken, ga naar de ‘Facturen’ 
sub-pagina en open de link.

• In Januari zullen leveranciers, 
die aan de CSP training 
hebben deelgenomen, per 
mail een uitnodiging 
ontvangen om zich te 
registreren voor de CSP. Voor 
een uitleg aangaande de 
opzet, zie het document  ‘CSP 
registratie en profiel beheer’ 
of bekijk de videotraining op 
de ‘Facturen’ subpagina.

• Indien leveranciers deze 
uitnodiging niet ontvangen 
hebben, maar wel graag 
willen ontvangen, kunnen zij 
contact opnemen via de 
‘Contact’ knop op de 
hoofdpagina.

• Vanaf Februari zal het 
mogelijk zijn voor 
leveranciers, die zich 
geregistreerd hebben via de 
CSP, facturen te versturen via 
hun CSP naar Renewi.

• Voor een uitleg aangaande 
hoe facturen te sturen via de 
CSP, zie het document ‘CSP 
versturen van facturen’ op de 
‘Facturen’ sub-pagina.

• Om de videotraining terug te 
kijken hoe facturen te sturen 
via de CSP, ga naar de 
‘Facturen’ sub-pagina en 
open de link.

2020 2021

• In April zullen alle Renewi BE 
leveranciers per mail een 
uitnodiging ontvangen voor 
de CSP Training.

• Het onderwerp van de 
training betreft het 
aanmaken van een 
leveranciersprofiel in de CSP, 
inkooporders van Renewi
ontvangen in de CSP, 
inkooporders eenvoudig 
omzetten in een factuur, 
facturen versturen via de CSP 
naar Renewi en betaling 
statussen inzien.

• In Q2 zullen alle 
Renewi BE leveranciers 
een uitnodiging 
ontvangen om zich te 
registreren voor de 
CSP. Voor een uitleg 
aangaande de opzet, 
zie het document  ‘CSP 
registratie en profiel 
beheer’.

• Vanaf Q2 zullen alle 
Renewi BE leveranciers 
inkooporders van 
Renewi ontvangen via 
de CSP. Van de 
leveranciers wordt 
vanaf dit moment 
verwacht dat zij al hun 
facturen versturen via 
de CSP naar Renewi.

• In Q3/Q4 zullen alle 
Renewi NL leveranciers 
een uitnodiging 
ontvangen om zich te 
registreren voor de 
CSP. Voor een uitleg 
aangaande de opzet, 
zie het document ‘CSP 
registratie en profiel 
beheer’.

• Vanaf Q3/Q4 zullen 
alle Renewi NL 
leveranciers 
inkooporders van 
Renewi ontvangen via 
de CSP. Van de 
leveranciers wordt 
vanaf dit moment 
verwacht dat zij al hun 
facturen versturen via 
de CSP naar Renewi.


