Dutch version below

Dear Sir / Madam,
Please find below our first Supplier Newsletter to share with you
updates and information regarding the implementation of Coupa,
our new Source-to-Pay system.

Topics for this newsletter:

—
—
—
—
—

Coupa Status Update
Next steps (planning)
Dedicated Supplier Enablement Webpage
Coupa Supplier Portal (CSP) Webinar
Frequently Asked Questions (FAQs)

Coupa Status Update
Over the last few months, KPMG NL has been reaching out to her
suppliers to inform you about the transition to a new eProcurement
system, called Coupa.
As a first step in this transition, we have asked you to fill in a short
questionnaire to confirm your company’s correct contact and
invoicing details with us.
We highly appreciate the responses we have received and are
pleased to share that over 70 percent of our suppliers have
responded so far! If you have not responded yet, please fill out the
questionnaire as soon as possible in order that we can set you up
in the Coupa Supplier Portal (CSP) and continue our collaboration.
Missed the email with the questionnaire? Please provide your
company’s contact and invoicing details to us, using this link to the
questionnaire.
If someone else in your organization should be contacted to
complete this questionnaire instead, please send this information
through.

Coupa
Implementation
Go-live beginning
2019

Next steps (planning)
Once we have captured your responses and you are set up in the
CSP, the next step is to introduce you to the CSP.
We will provide you with more information and instructions in
phases, according to the planning below.
The timelines are slightly revised so that the current expected golive will be in the first quarter of 2019.

Dedicated Supplier Enablement Webpage
In addition to future newsletters, we are creating a special Coupa
webpage which will go live at the end of this year to keep you
informed.
On this webpage you will be able to find information packages and
training materials to support you navigating through the CSP.

Coupa Supplier Portal (CSP) Webinar
In addition to hardcopy instruction materials, we will offer you an
optional online introduction and demo on the Coupa Supplier Portal
(CSP). This webinar will explain the process of registering and
working on the CSP.

—

This webinar will last approximately 1.5 hours and will be
offered in both English and Dutch;

—

We will offer several sessions to choose from (tentative
dates are the 15th and 17th of January);

—

An invite to register for a webinar will follow in the next
newsletter (December), with specifics about timing and
instructions on how to dial in.

Frequently Asked Questions (FAQs)
Until the webpage is up and running, please find a list of Frequently
Asked Questions (FAQs) here.
If your question is not listed, please contact our Supplier
Enablement Team (SET) via KPMGsuppliers@kpmg.nl.

Yours Sincerely,

Remco Boes
Head of Procurement
KPMG NL

Nederlandse versie

Beste Sir / Madam,
Hier vindt u de eerste Suppliers Nieuwsbrief waarin wij informatie
over de voortgang van de implementatie van onze
nieuwe Source-to-Pay system Coupa met u delen.

Onderwerpen in deze nieuwsbrief:

—
—
—
—
—

Coupa Status Update
Volgende stappen
Supplier Enablement Webpagina
Webinar Coupa Supplier Portal (CSP)
Veel Gestelde Vragen (FAQs)

Coupa Status Update

De afgelopen paar maanden heeft KPMG NL contact gezocht met
haar leveranciers om u te informeren over de overgang naar een
nieuw eProcurement-systeem, genaamd Coupa.
Als eerste stap in deze overgang hebben we u gevraagd een korte
vragenlijst in te vullen om uw correcte contact- en
facturatiegegevens bij ons te bevestigen.
We stellen de reacties die we hebben ontvangen zeer op prijs! We
zijn verheugd om te vertellen dat tot nu toe meer dan 70 procent
van onze leveranciers heeft gereageerd. Als u nog niet heeft
gereageerd, vul de vragenlijst graag zo snel mogelijk in, zodat we u
als leverancier in de Coupa Supplier Portal (CSP) kunnen
aanmaken en onze samenwerking kunnen voortzetten.
De e-mail met de vragenlijst gemist? Geef dan uw contactgegevens
en factureringsgegevens op via deze link naar de vragenlijst.
Wanneer iemand anders in uw organisatie deze vragenlijst dient in
te vullen, willen wij u vragen deze mail aan hem of haar door te
sturen.

Volgende stappen (planning)
Nadat u als leverancier bent aangemaakt in de CSP is de volgende
stap om u wegwijs te maken met het werken in de CSP.
We zullen u in fases, volgens de onderstaande planning, meer
informatie en instructies verstrekken.
De tijdlijnen zijn enigszins herzien, waardoor de verwachte go-live
het eerste kwartaal van 2019 is.

Supplier Enablement Webpagina
Om u up-to-date te houden naast de toekomstige nieuwsbrieven,
maken we een speciale webpagina. Deze zal aan het einde van het
jaar live gaan.
Hier kunt u informatiepakketten en trainingsmateriaal vinden, om u
(en uw werknemers) van de juiste instructies te voorzien om
optimaal gebruik te maken van de portal.

Webinar: Coupa Supplier Portal (CSP)
Naast deze instructiematerialen, bieden wij u een introductie
webinar aan. Tijdens deze webinar zal u een introductie krijgen
over hoe u zich dient te registreren en te werken in de CSP.

—

Deze webinars duren ongeveer 1,5 uur en worden zowel in het
Engels als in het Nederlands aangeboden;

—

Enkele introductiesessies worden aangeboden (initiële datums
voor deze webinars zijn 15 en 17 januari);

—

Een uitnodiging voor deze webinars ontvangt u in de volgende
nieuwsbrief. Hierin zullen meer details over de tijdslots en
instructies om in te bellen volgen.

Veel Gestelde Vragen (FAQs)
Tot dat de webpagina actief is, vindt u hier een lijst met veel
gestelde vragen (FAQ) hier.
Wanneer uw vraag hier niet tussen staat, neem dan contact op met
ons Supplier Enablement Team (SET) via
KPMGsuppliers@kpmg.nl.
Met vriendelijke groet,

Remco Boes
Head of Procurement
KPMG NL

