ДОВІДНИК КОРИСТУВАЧА. ОПИТУВАННЯ ДЛЯ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ КОМПАНІЇ JABIL — R5

Огляд
Цей довідник користувача допоможе вам пройти опитування для постачальників. Щоб
отримати найкращі результати, для проходження опитування використовуйте браузер
Internet Explorer.
Якщо ви не можете пройти опитування за один сеанс, клацніть кнопку Save (Зберегти) у
нижній частині сторінки опитування, щоб зберегти свою роботу. Якщо для проходження
певної частини цього опитування вам потрібна допомога інших співробітників організації,
клацніть кнопку Save (Зберегти) у нижній частині сторінки опитування, перш ніж
переадресовувати посилання.
Опитування необхідно пройти повністю: у ньому не повинні міститись порожні поля або
відповіді N/A (Не застосовується). Крім того, поля із зірочкою («*») наприкінці є
обов’язковими для заповнення.
Перш ніж можна буде успішно надіслати заповнене опитування, слід пройти всі розділи та
відповісти на всі запитання.

Допомога.
Якщо вам буде потрібна допомога під час проходження опитування, надішліть своє
запитання разом зі знімком екрана (якщо застосовується) на цю адресу:
SCM_Contact@jabil.com.
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Ім’я постачальника
1. Перевірте, щоб у полі Ім’я постачальника було зазначено назву вашої компанії. Якщо ця
інформація неточна, зверніться до співробітників служби підтримки на адресу
SCM_Contact@jabil.com.

Ім’я постачальника:
PTLC, INC.

Основний корпоративний код:
000001

This survey completed by (Відповіді на це опитування надані)
2. Підтвердьте, що ви маєте повноваження для надання відповідей на запитання цього
опитування від імені своєї компанії, і зазначте свої контактні дані. Підтвердьте, якщо ви є
основною контактною особою компанії Jabil.
Примітка. Не застосовуйте тире або круглі дужки в номері телефону.

Business Partner Information (Інформація про ділового партнера)
3. Переконайтеся в тому, що юридичну назву вашої організації зазначено правильно. Якщо Ні,
укажіть правильну юридичну назву.

Якщо Так, укажіть реєстраційний номер DUNS вашої організації, юридичну назву
підприємства DUNS, ідентифікаційний номер платника податків і країну.
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Сторінка2

Укажіть, чи зареєстрована ваша компанія в Dun & Bradstreet (має номер DUNS).
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Зазначте, чи має ваша компанія угоду, у якій містяться умови щодо конфіденційності або
нерозголошення та яка підписана з компанією Jabil або її дочірніми підприємствами.

Ownership Information (Інформація щодо права власності)
4. Компанія Jabil вимагає від вас надання інформації щодо здійснення контролю та права
власності на ваше підприємство.
Виберіть в розкривному меню один із зазначених далі типів власності, який найкраще
описує вашу організацію.

Термін «організація, що котирується на біржі» визначається як «корпорація, що продає акції
на публічній фондовій біржі шляхом первинної пропозиції акцій широкому загалу».

У цьому розділі наведено приклад, який допоможе зрозуміти, як можна визначити, чи
включено організацію в список заборонених осіб, залежно від структури власності.
У цілях двох зазначених далі запитань термін «належить» означає, що в цілому 50 %
підприємства або більше належать одній або декільком забороненим особам. Наприклад,
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Зазначте, чи котирується ваша організація на біржі.
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якщо забороненій особі X належать 25 % підприємства, а забороненій особі Y належать інші
25 % підприємства, вважається, що підприємство A перебуває під забороною. Це пояснюється
тим, що в цілому 50 % підприємства A або більше належать одній або декільком забороненим
особам. З метою розрахунку сукупної власності збираються воєдино дані щодо частки
власності осіб, заборонених згідно з різними санкційними програмами Управління з контролю
за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.
Спираючись на визначення терміну «належить», надайте відповідь Yes (Так) або No (Ні) на
наведені далі запитання. Якщо Yes (Так), надайте відповідь на додаткові наведені запитання.
Примітка. Якщо потрібно, можна додати більше імен.

Виберіть Yes (Так), якщо наведені далі запитання стосуються вашої організації. Якщо
потрібно, укажіть додаткову інформацію.
Примітка. Щоб переглянути визначення, наведіть вказівник миші на текст.

Company Information (Інформація щодо компанії)
5. Зазначте адресу головного офісу та номер телефону вашої організації.

Примітка. Залежно від наявної в нас інформації про вашу компанію, вам може бути
потрібно зазначити додаткову інформацію про адресу, зокрема адресу, з якої надходять
замовлення, і адресу, на яку надсилаються платежі. У разі заповнення цих полів
виконайте крок 6. В іншому разі перейдіть до кроку 7.
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Сторінка4

Примітка. Не застосовуйте тире або круглі дужки в номері телефону.
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6. Установіть прапорець, якщо адреса компанії або об’єкта, з якої надходять замовлення
(Order From), збігається з адресою головного офісу. Якщо ця адреса відрізняється, зазначте
адресу компанії або об’єкта, з якої надходять замовлення. Установіть прапорець, якщо
адреса компанії або об’єкта, на яку надсилаються (Remit To) платежі, збігається з адресою
компанії або об’єкта, з якої надходять замовлення. Якщо ця адреса відрізняється, зазначте
адресу компанії або об’єкта, на яку надсилаються платежі.

Товари та (або) послуги компанії
7. Виберіть нижче відповідні послуги та товари. Виберіть не більше трьох варіантів. Якщо
товари або послуги вашої компанії не зазначено в списку, установіть прапорець у полі Other
(Інше) і зазначте тип товару або послуги в полі, що з’явиться. Наведіть вказівник миші на
ділянку Operation Services (Операційні послуги), щоб побачити докладний опис (як
відображено нижче).

Company Contact Information (Дані контактних осіб компанії)

Якщо у вас немає імені контактної особи компанії або ви не можете надати контактні дані,
використовуйте ім’я, вказане в розділі This survey completed by (Відповіді на це опитування
надані), який знаходиться у верхній частині сторінки опитування.
Примітка. Не застосовуйте тире або круглі дужки в номері телефону.
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8. Виберіть кожен із типів контактних осіб, які стосуються вашої організації. Потім зазначте дані
ключових контактних осіб компанії в кожній із наведених нижче категорій. Указуйте
найбільш відповідних контактних осіб і людей, які займають найвищу посаду в тій чи іншій
категорії. Наведіть вказівник миші на тип контактної особи, щоб побачити визначення.

Довідник користувача. Опитування для постачальників_R5

Company Financial Information (Фінансова інформація компанії)
9. Зазначте, чи може ваша компанія надати фінансові звіти та чи проводився аудит звітів
протягом останніх 12 місяців.

Company Compliance (Нормативно-правова відповідність компанії)
Jabil Supplier Code of Conduct (Кодекс поведінки компанії Jabil для постачальників)
10. Компанія Jabil прагне здійснювати комерційну діяльність, дотримуючись норм етики й
найвищих стандартів із точки зору соціальної та екологічної відповідальності.
Компанія Jabil очікує, що її постачальники здійснюватимуть операційну діяльність відповідно
до кодексу постачальників Jabil і кодексу поведінки RBA, який містить положення щодо
відповідального керування з точки зору трудових відносин, охорони здоров’я та безпеки
праці, охорони довкілля й етики.
Примітка. Ознайомтеся з кодексом компанії Jabil для постачальників і кодексом поведінки
RBA.

Виберіть Yes (Так), якщо наведені далі запитання стосуються вашої організації. Якщо
потрібно, укажіть додаткову інформацію.
Конфіденційна ділова інформація компанії Jabil

Сторінка6

Чи прагне ваша організація виправдати це очікування?
Якщо ваша компанія може виконати це очікування, виберіть Yes (Так). Якщо No (Ні), поясніть
у відповідному полі.
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Company IT & Cyber Security Details (Відомості щодо ІТ і кібербезпеки компанії)
11. Взаємодія з інформаційною системою компанії Jabil, ресурсами або службами, фізично або
віддалено, з наміром використовувати дані та (або) інформацію компанії.
Надайте відповіді на запитання щодо ІТ і кібербезпеки стосовно підключення до мережі
Jabil. Yes (Так), надайте потрібну додаткову інформацію.

Сторінка7

Примітка. Щоб переглянути визначення інформаційних систем Jabil, наведіть вказівник
миші на текст.

Конфіденційна ділова інформація компанії Jabil
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Надсилання опитування
12. Надішліть (Submit) опитування.

Примітка. Після надсилання опитування ви можете побачити символ
поруч із
запитанням. Цей символ означає, що відповідь на це запитання не надано. Укажіть
необхідну інформацію та надішліть опитування знову.

Сторінка8

Після успішного завершення опитування ви отримаєте наведене нижче повідомлення.
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