
- U kunt gedurende de webinar uw 

vragen via de chat functie aan 

ons stellen.

Welkom bij de Coupa Supplier Portal Instructie Webinar.

Bedankt voor uw participatie!
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Introductie van de Webinar hosts

Guido Steehouder

Supplier Enablement Lead van het Coupa implementatie Team

Sjoerd Jehee

Finance Lead van het Coupa implementatie Team

Huishoudelijke mededeling:

• De sessie duurt tussen de 45 en 60 minuten.

• Zet uw geluid op ‘mute’ tijdens de sessie.

• Vragen graag via de chat functie stellen. Deze zullen aan het eind zo veel mogelijk beantwoorden.

• Er zal een opname van deze webinar beschikbaar worden gesteld op de Transdev Supplier Portal.



Introductie en achtergrond

Demonstratie van Coupa Supplier Portal (CSP)

Eenmalige activiteiten

● Registratie in CSP

● Opzetten en managen account

Interactie tussen U en Transdev via CSP

● Ontvangen van een Purchase Order

● Flippen van een Purchase Order naar een factuur

● Volgen van status van factuur

Tijd voor vragen

Agenda van de Webinar



Introductie

Transdev is bezig met de implementatie van Coupa als het nieuwe Source-to-Pay systeem.

Deze webinar gaat over de Coupa Supplier Portal (CSP), een gebruiksvriendelijke tool om het 
Purchase-to-Pay proces binnen het Coupa Systeem te beheren.

De CSP is een gratis tool die is gemaakt voor leveranciers om eenvoudig zaken te doen met 
klanten die Coupa gebruiken.

De doelstellingen van dit webinar:

• Helpt u om zich te registreren op de CSP en uw account te beheren.

• Laat zien hoe u bestellingen ontvangt en facturen verstuurt.

• U laten zien hoe u de status van uw transacties kunt volgen.

• Aangeven waar u meer informatie / ondersteuning kunt vinden.



Achtergrond

Project 

motivatie

Project 

omschrijving

Project 

resultaat

Project 

tijdslijn

Transdev wil een eenvoudiger, transparanter en efficiënter bestel- en facturatieproces faciliteren dat 
bijdraagt aan een betere manier van samenwerken met zijn leveranciers en ervoor zorgt dat 
Transdev-gebruikers bij de juiste leveranciers bestellen.

Om dit te bereiken heeft Transdev besloten om de eProcurement-software van Coupa te 
implementeren, een systeem dat zowel de volledige source-to-contract- als purchase-to-pay-
processen ondersteunt. Het Coupa Supplier Portal (CSP) vergemakkelijkt het Purchase-to-Pay
proces.

Na 'go-live' moet elke factuur die Transdev ontvangt, worden ondersteund door een vooraf 
ingediende inkooporder (PO) of er moet een contract aan ten gronde liggen. Leveranciers dienen 
alleen bestellingen te accepteren via een inkooporder (PO) die via de CSP wordt ingediend.

In augustus werden de eerste leveranciers gecontacteerd en gevraagd om een enquête in te vullen. 
Een tweede deel van u is in september gecontacteerd. We bevinden ons nu in de fase van het 
testen en trainen, en het voorbereiden van het uploaden van leveranciersinformatie naar het Coupa-
systeem. De huidige datum voor de go-live is begin 2020.



Purchase-to-pay Proces in Coupa
Alle processtappen vanaf de aanvraag tot en met de betaling (ook wel Purchase-to-Pay genoemd) worden verwerkt in het 
Coupa Supplier Portal (CSP), de omgeving die de interactie tussen Transdev en haar leveranciers vergemakkelijkt.
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Voordelen voor de leveranciers

Mogelijkheid om een elektronische factuur te creëren door de PO te ‘flippen’

Verbeterde nauwkeurigheid en een sneller goedkeuringsproces

De status van order, communicatie en betaling is elektronisch te volgen

\ Geen installatie van hardware of software nodig

* Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van de CSP



Mogelijkheden tot interactie met Transdev

Door middel van de enquête heeft u al uw voorkeuren voor de omgang met ons gegeven:

cXML

- Commerce eXtensible Markup Language

- Code die directe communicatie faciliteert 

tussen het ERP systeem van de leveranciers 

en klant

- Hoge mate van automatisering, maar vergt 

meer inzet om op te zetten en te 

onderhouden

CSP

- Coupa Supplier Portal (CSP)

- Een online omgeving die een transparante en 

gestructureerde manier van communiceren 

mogelijk maakt

- Eenmalige registratie gevolgd door 

communicatie per e-mail

- Ontvangen van PO’s zowel in CSP als e-mail 

mogelijk en eenvoudige ‘flip’ naar factuur  



Belangrijke stappen voordat we Live gaan
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Tijd voor de demo



Samenvatting Webinar

● Het Coupa Supplier Portal (CSP) wordt de nieuwe omgeving waarin Transdev het purchase-to-pay
proces, inclusief alle inkooporders (PO's) en facturen, zal beheren.

● U kunt het systeem zo configureren zodat het aan uw behoeften voldoet.

● Ongeveer 3 weken voor 'go-live' ontvangt u een uitnodiging per e-mail om u te registreren voor de CSP 
en uw account aan te maken. U wordt verzocht binnen twee weken na de uitnodiging te registreren 
voor de portal.

● Vanaf het moment het nieuwe systeem live is, moeten alle facturen worden ondersteund door een 
vooraf ingediende inkooporder/contract. No PO-No Pay beleid.

● Extra informatie en ondersteuning is hier beschikbaar: 

o Transdev Coupa Support Webpage: https://transdev.nl/coupa

o Coupa Website: https://success.coupa.com/Suppliers/For_Suppliers

o Supplier Enablement Team: suppliers@transdev.nl

https://transdev.nl/coupa
https://success.coupa.com/Suppliers/For_Suppliers
mailto:suppliers@transdev.nl


Tijd voor vragen?

Heeft u naar aanleiding van deze webinar in een later stadium vragen?

Neem contact op via het volgende e-mail adres:

● E-mail: suppliers@transdev.nl





Bijlagen: een overzicht van de Coupa
Supplier Portal



Registratie email



Registratie formulier



Bevestiging succesvolle koppeling



Homepage Coupa Supplier Portal



Taal van Coupa Supplier Portal wijzigen. Onderaan scherm. 



Meldingen aanpassen



Meldingen aanpassen



Profiel aanpassen



Collega’s toevoegen en verwijderen



Facturatie volgens geldende wet en regelgeving instellen



Overzicht van alle inkooporders



Overzicht van één enkele inkooporder



Overzicht van alle facturen



Overzicht van één enkele factuur




