1. Tedarikçi Giriş Ekranları
1.1.

https://service.ariba.com/Supplier.aw/124673069/aw?awh=r&awssk=cOG
C61pt&dard=1 linkinden giriş yapılır. Açılan pencerede kullanıcı adı ve şifreniz ile
oturum aç butonuna tıklanır.
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1.2.

1.3.

İhale süreci ile ilgili Ariba sistemlerinden otomatik olarak mail adreslerinize ihale
süreci ile ilgili bilgiler geliyor olacaktır. Sürecin doğru ilerlenmesi konusunda gelen
maili dikkate
Oturum açıldıktan sonra sağ üst köşede yer alan “Business Network” yanında yer
alan aşağı ok tuşu tıklanır.

1.4.

Aşağı doğru açılan sekmelerden en üstten ikinci “Ariba Proposals” öğesine
tıklanır.

1.5.

Ana sayfada yer alan etkinlikler alanından “Durum: Open” alanına gelinir ve ilgili
ihale sürecine ait template tıklanır.

1.6.

Yeni açılan sayfada ilk olarak “içeriği karşıdan yükle” butonuna tıklanır. Takip
eden turlarda tedarikçi bu işlem ile içeride mevcut olan tekliflerini excel
formatında bilgisayarına kaydetmelidir. Aksi durumda bir ihalede birden çok para
birimi kullanılan durumlarda tedarikçi sorunla karşılaşabilir. Bu nedenle, “içeriği
karşıdan yükle” ile tüm turlarda excelin masaüstüne indirilmesi tavsiye
edilmektedir. Gerekli olan revizyon işlemleri yapıldıktan sonra ilgili excel dosyası
ile teklifler Ariba sistemine yüklenecektir.

1.7.

Daha sonra önkoşulları incele sekmesine tıklayarak firmanın belirtmiş olduğu
genel ihale kuralları tedarikçi tarafından onaylanarak bir sonraki aşamaya geçilir.

1.8.

Dışarı aktarılan excel dosyasında kalem bazlı olarak fiyat girişlerinin yapılması
veya kontrol edilmesi gerekmektedir. Yeşil ve sarı işaretli alanlara giriş yapılması
beklenmektedir.
•

Excel dosyasında en önemli alan D sütunu içerisinde yer alan verilerdir. Tedarikçi D
sütununda teklif vereceği kalemler için ilgili hücreye dil seçimine göre “Yes” yada
“Evet” yazacak ve ilgili kalemler için tekliflerini sarı ile işaretli olan kolonlar
üzerinden doldurma işlemi sağlanacaktır.

•

Her satırda teklif istenen bir rotaya dair önemli bilgiler yer almaktadır. Bunların
incelenerek tekliflerin bu doğrultuda verilmesi gerekmektedir.

•

Kalem bazlı olarak fiyat teklif girişlerini belirtildiği gibi düzenleyebilirsiniz.

•

Gerekli düzenlemeler sağlandıktan sonra excel dosyasının kaydedilmemesi
unutulmamalıdır.
Herhangi bir gruplama (lotlama) yapısı ihalede varsa kalem numaraları lot altında
gözükecektir. Eğer böyle bir durum yoksa her kalem ayrı ayrı award edilecektir olarak
değerlendirebilirsiniz.
Eğer para birimi (Currency) sütunu aktifse buraya ihale para birimlerinden istediğinizi
seçerek girebilirsiniz. İhale para birimlerini ve kur karşılaştırma oranlarını “Currency
Conversion” sekmesinde bulabilirsiniz.
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1.9.

Tüm kontrolleri sağladıktan sonra kaydetmiş olduğumuz excel dosyasını Ariba
sistemlerine geri yükleyebilmeniz için browse seçeneğinden yükleme işlemi
sağlanmaktadır.

1.10.

Karşıya yükle butonu tıklandıktan sonra karşısına “seçilen lotları kullan”
tıklanarak devam edilmektedir. Burada sisteme sadece excelde “Yes”, “Evet”
olarak seçim yaptığınız satırlar akmaktadır.

1.11.

Sürece ihale para biriminden farklı bir para birimi ile teklif verilecek ise aşağıda
sarı ile işaretli alanlar doldurulmalıdır.

1.12.

Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra “Tüm yanıtı gönder” butonu tıklanarak
ilgili teklif Şişecam ile paylaşılmış olur. Eğer teklif talebini tekrardan gözden geçir
ve gönder butonuna basıldığında herhangi bir değişiklik olmaz ise mükerrer hatası
veriyor olacaktır.

Not: Doküman içerisinde yer alan tüm süreçler ihale kapsamında düzenlenen tur için aynı
süreçler geçerlidir. Sadece 2.Tur sürecine geçildiğinde 1.Tur fiyatları da excel dosyasına

başlangıç fiyatı olarak gelmektedir. Burada en önemli husus teklifinizi değiştirmeyecek bile
olsanız her turda teklifi upload etmeniz herhangi bir sistemsel hatayı önlemek için tavsiye
edilmektedir.

Teklife Ek Ekleme Süreci
1.13.

Teklif talebine ek ekleme süreci ana sayfa üzerinde teklif girilecek olan süreç
seçilir.

1.14.

Açılan pencerede içeriği karşıdan yükle butonu tıklanır.

1.15.

Açılan pencerede hem excel hemde ekler bilgisayara indirilir.

1.16.

Ekler bilgisayara aşağıda yer alan ekran üzerinden indirilme işlemi tamamlanır.

1.17.

Daha sonra teklif girme ekranlarına gelindiğinde aşağıda yer alan ekran
görüntüsünde sarı ile işaretli alana açıklama yazılarak yuvarlak işaret ile işaretli
alandan ekler eklenir.

1.18.

Yorum alanına yorum eklenir ve “Dosya İliştir”den eklenecek olan dosya seçilir

1.19.

Browse sekmesinden bilgisayarınızda kayıtlı olan dosya seçilir tamam butonuna
basılır ve dosyalar yüklenir.

1.20.

Daha sonra eklenecek her ek için aşağıda sarı ile belirtilen alan seçilerek aşağı
ekle seçeneği ile yukarıdaki işlemlerin aynıları takip edilerek yeni ekler eklenebilir.
Kaldırmak istenilen ekin üzerine gelinerek aşağıdaki kaldır butonu ile ek silinebilir
veya düzenle seçeneği ile düzenlenebilir.

1.21.

Ek kaldırma sürecine aşağıda yer alan ekran görüntüsü üzerinden
sağlanmaktadır.

1.22.

1.23.

Ekler önceki turlarda eklendiyse ve ilgili turda tedarikçinin ekleyeceği bir döküman
yoksa, aşağıdaki şekilde sarı işaretli alana herhangi bir açıklama yazarak süreci
ilerletebilirler. Buradaki en önemli noktalardan biri açıklama alanı boş
bırakılmamalıdır ve mutlaka bir metin girişi yapılmalıdır.

Süreç ile ilgili herhangi bir teknik sorun yaşandığında
sisecam_satinalma@sisecam.com adresi ile iletişime geçebilirsiniz.
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