
Sua mudança para o novo Daimler Supplier Portal –  
informações sobre o novo acesso de usuários 
 

Resumo 

De que se trata? 
Por conta da mudança para o novo Daimler Supplier Portal, você vai receber um novo ID de usuário que tem que 
ser ativado por você para lhe dar acesso ao novo Daimler Supplier Portal. 
Os ID Covisint atuais não podem ser transferidos por questões jurídicas e técnicas. 

Quem é afetado? 
Todos os fornecedores que já utilizaram o Daimler Supplier Portal no Covisint. 

O que é preciso fazer? 
Cada fornecedor recebe um e-mail com seu novo ID de usuário e sua senha inicial. O fornecedor tem que ativar 
esse ID de usuário e de alterar a senha.  Você pode consultar instruções detalhadas nas páginas seguintes. 
 Atenção: Se um fornecedor estiver utilizando vários ID, serão também enviados vários e-mails com novos ID 
de usuário! 

Calendário 
O envio do e-mail com os novos ID de usuário decorrerá a 19/06/2019. Você pode utilizar seu novo ID de usuário a 
partir desse momento. 

Contato 
 Você pode obter mais informações sobre a mudança  

o por telefone no número +(49)711 17 95120 e 
o no novo Daimler Supplier Portal (https://supplier.daimler.com) em "Ajuda"  

 Para os Portal Manager (ex Security- ou eDocs-Admins): Mais informações estão disponíveis em 
https://supplier.daimler.com/portal-admins  

 

Passos para ativação de seu novos ID de usuário 

Passo 1: Abrir o e-mail  
Em 19/06/2019 cada fornecedor vai receber um e-mail com o seu novo ID de usuário e sua senha inicial.  

 Remetente do e-mail: noreply@daimler.com.  

 Linha de assunto: "Ative agora seu direito de utilização no novo Daimler Supplier Portal" 
 

 
 

 

  

https://supplier.daimler.com/
https://supplier.daimler.com/portal-admins
mailto:noreply@daimler.com


Passo 2: Abrir o novo Daimler Supplier Portal 
Abra: https://supplier.daimler.com e clique em "Registro" 

 

 

Passo 3: Ativação do usuário 
Introduza o seu novo ID de usuário e a senha inicial que recebeu por e-mail e clique em "Início de sessão": 

 

  

https://supplier.daimler.com/


Você recebe a mensagem de que o registro falhou e que deve alterar a sua senha. Para isso, clique em "Alterar 

senha". 

 

Introduza de novo o seu novo ID de usuário e a senha inicial, assim como o código de acesso exibido e clique em 

"Continuar". 

 

  



Para que você possa alterar autonomamente sua senha no futuro, será pedido que você defina uma pergunta 

pessoal para recuperação da senha e a resposta correspondente. Em seguida clique em "Continuar". 

 

 

Agora introduza a sua nova senha para o novo Daimler Supplier Portal e termine o procedimento clicando em 

"Continuar".  

 



Você receberá 

a confirmação de que a sua nova senha foi alterada com sucesso e é válida por 90 dias: 

 

Feche essa janela e inicialize de novo o https://supplier.daimler.com.  

Clique em "Registro" e introduza seu novo ID de usuário e a sua nova senha atribuída. 

 

Em seguida, você será reencaminhado para a área segura do Daimler Supplier Portal. O seu novo ID de usuário será 

exibido na área superior do lado direito: 

 

https://supplier.daimler.com/

