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Caro Fornecedor 

Convidamos você para registrar-se no Portal de fornecedores da Johnson Controls. 

Neste portal você encontrará as informações necessárias, como: a última revisão de 

especificações, acesso aos resultados da avaliação de fornecedor feita anualmente e ser 

credor do reconhecimento como melhor fornecedor do ano. 

Abaixo estão as instruções para realizar o seu registro, se você tiver alguma dúvida entre 

em contato comigo. 

 

ETAPA 1: 

1. Registro de sua organização: 

 

a) Identificar a pessoa adequada para ser o administrador de organização. 

O administrador de será  o contato principal e o responsável pela: aprovação de 

todos os indivíduos dentro de sua organização, dos pedidos de todos (aplicativos) 

e pedidos de sub-pacotes para sua organização. 

b) Acesse o seguinte web site e selecione a opção "Língua" localizado na parte superior 

direita para  língua portuguesa "Registre-se como uma nova organização ao mais alto 

nível" 

 

https://us.register.covisint.com/CommonReg?cmd=REGISTER 

 

c) Durante o processo lhe será solicitado se registrar como um administrador da 

organização.  

 

Nota: O administrador não obtém automaticamente o acesso a nossos aplicativos, ele 

também deve se registrar como um usuário. 

 

d) Complete com as informações de sua empresa e solicite os pacotes de serviços para o 

portal da Johnson Controls (Power Solutions). 

 

Se você não recebeu um convite par registrar-se, por favor envie um email para ps-

supplier-quality@jci.com ou contate seu comprador através do itpurchasing-

support@jci.com e nós iremos providenciar o seu ID de fornecedo. 

 

Se você não recebeu um convite 

 

ID do fornecedor: 

Nome do fornecedor: 

 

https://us.register.covisint.com/CommonReg?cmd=REGISTER
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Uma vez aprovado, você será notificado e terá acesso ao site da Johnson Controls (JCI) 

para a divisão  Power Solutions. 

 

ETAPA 2: 

2. Registrar se como um usuário. 

Nota: apenas os administradores têm acesso limitado e solicitar seu acesso como usuários 

para ter acesso completo a todas as aplicações da JCI. 

 

a) Entre no portal e selecione "ferramentas administrativas": 

 

https://jci.portal.covisint.com/web/portal/home 

 

b) Selecione "meu perfil  >  solicitar um pacote de serviços". Clique no botão para 

solicitação portal da Johnson Controls (Power Solutions) 

 

c) Você precisa aprovar o seu pedido (Lembre-se que você é o administrador) 

Para aprovar seu aplicativo vá para "Administração  --> solicitações pendentes  --> 

pedidos de usuário". 

 

Selecione "exibir o aplicativo e aprovação" 

 

d) Agora você aprovou seu acesso aos aplicativos do portal da JCI. 

 

Nota: uma vez que foi concedido o acesso a todas às aplicações para um indivíduo, 

levará dois dias úteis para implementar este acesso no sistema. Por favor, consulte as 

instruções para aplicativos aos quais foi concedido acesso. Esta documentação pode ser 

encontrada selecionando a seção "Detalhes" do guia de aplicação. 

https://jci.portal.covisint.com/web/portal/applications 

 

Se você manda qualquer pergunta por favor contatar seu comprador direto ou emitiu um 

email a ps-supplier-quality@jci.com com o “Covisint sujeito” 

 

Para uma assistência de registo personalizado, você deve contatar Covisint apoio: 

 

Áustria 0800/ 291488 --- Direct Dial +49 (0)6142/1621818  

Bélgica 0800/ 999 85 --- Direct Dial +44 191 335 1819 

Brazil  800/ 8916002 

França 0800/ 91 68 77 --- Direct Dial +44 191 335 1827  

Alemanha 0800/ 1860092 --- Direct Dial +49 (0)6142/1621820  

Italia 800/ 780424 --- Direct Dial +44 191 335 1828  

Mexico 001800.903.2588 --- Direct Dial 001.248.365.2527  

Holland 0800/ 9494612 --- Direct Dial +44 191 335 1821  

Polónia 00800 1112095 --- Direct Dial +49 (0)6142/1621822  

Portugal 800/ 832 058 --- Direct Dial +44 191 335 1823  

Espanha 900/ 973 274 --- Direct Dial +44 191 335 1829 

 

https://jci.portal.covisint.com/web/portal/home
https://jci.portal.covisint.com/web/portal/applications

