İsta

ul Tekstil ve

Konfeksiyon
İhra atçılar Birliği
“atı al a Portalı
Tedarik Profili Kulla ı ı
Dökü a ı

İÇİNDEKİLER
1. SATIN ALMA PORTALINA KAYIT OLMA

03

1.1. Tedarikçi Kayıt/Gü elle e

04

1.1.1.Genel Bilgiler

04

1.1.2.Faaliyet Bilgileri

05

1.1.3.Referans Bilgileri

06

1.1.4.Fir a ızdaki İlgili Kişiler

07

1.1.5.Not

08

1.1.6.Resmi Belgeler

09

1.2. Tedarikçi For u O ay İşle leri

10

2. İHALE “ÜRECİ

12

2.1. Durumlar

13

2.1.1.Teklif Bekliyor

13

2.1.2.Taslak

13

2.1.3.Revizyon Bekliyor

13

2.1.4.Değerle dir ede

13

2.1.5.“iparişe Dö üşe ler

13

2.1.6.Reddedildi

13

2.1.7.İhale İptal

13

2.1.8.Pasif

13

3. TEKLİF VERME “ÜRECİ

14

3.1. Teklif Formu

15

3.1.1.Teklif For u Buto ları ı İşlevleri

15

3.1.1.1.

Kaydet

15

3.1.1.2.

Teklif Ver

15

3.1.1.3.

İhalede Çekil

15

3.1.1.4.

Çık

15

3.1.1.5.

Bu İhaleye Verdiği

“o Teklifi

15

3.1.2.Teklif Kalemleri

15

3.1.3.Tedarikçi Notu

15

3.1.4.İhale ve Teklif Ek Dosyaları

16

3.2. Teklif Verme

16

3.3. İhalede Çekilme

16

4. “İPARİŞ “ÜRECİNDEKİ EKLER

17

www.echo.com.tr

2

1. SATIN ALMA PORTALINA KAYIT OLMA
İTKİB satı al a portalı a kayıt süre i, İTKİB tarafı da aday tedarikçilere gönderilen e-posta ile
aşla aktadır. Tedarikçiye gönderilen bu e-posta, portala ulaş ak içi gerekli ola li ki, kulla ı ı adı ı
ve şifreyi içermektedir. Tedarikçi u li ke tıklayarak açıla sayafadaki Kulla ı ı ve Şifre ala ları a
yine e-posta gönderisi de elirtil iş ola kulla ı ı adı ve şifreyi yazıp Giriş uto u a tıklayarak
siste e giriş yapa il ektedir. İlk girişte karşı ıza aşağıdaki ekra görü tüsü gel ektedir.

Tedarikçi adayı ı ilk girişte zoru lu olarak şifresi i değiştirmesi gerek ektedir. Bu işle
gerçekleştirildikten sonra İTKİB satı al a portalı a giriş yapıla il ektedir.
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1.1.

TEDARİKÇİ KAYIT GÜNCELLEME

Giriş işle i de so ra tedarikçi i fir ası ile ilgili ilgileri eksiksiz ir şekilde doldurup İTKİB o ayı a
gö der esi gerek ektedir. Bu o ay işle i i yapa il ek içi Tedarikçi
e üsü ü altı da ulu a
Tedarikçi Kayıt/Gü elle e uygula ası çalıştırılıp, tedarikçi for u u doldurul ası gerek ektedir.
Tedarikçi formu altı farklı ölü de oluş aktadır. Bu lar Ge el Bilgiler , Faaliyet Bilgileri , Refera s
Bilgileri , Fir a ızdaki İlgili Kişiler , Not ve Res i Belgeler bölümleridir. Her ölü de farklı tip
ilgi girişi yapıl aktadır. Ayrı a for üzeri de farklı işlevlere sahip üç adet uto ulu aktadır. Bu lar
Kaydet , Çık ve Gö der uto larıdır.
1.1.1. GENEL BİLGİLER
Bu ölü de fir a ı adres, iletişi ve te i şekli gi i ge el ilgileri i giril esi a açla
Giril esi zoru lu ala lar * işareti ile vurgula aktadır.
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1.1.2. FAALİYET BİLGİLERİ
Bu ölü de fir a ı faaliyet ala ı, alt faaliyet ala ı ve hiz et verdiği sektörler gi i ilgileri giril esi
a açla aktadır.

İlgili Faaliyet , Alt Faaliyet ve “ektör ilgisi i listede ol a ası duru u da Bili eye seçe eği
seçilerek Diğer ala ı a veri girile il ektedir. Diğer ala ı, listede Bili eye seçe eği seçil esi
durumunda veri girilir hale gelmektedir.
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1.1.3. REFERAN“ BİLGİLERİ
Bu ölü de fir a ı
a açla aktadır.

otomotiv sektöründeki ve diğer sektörlerdeki refera sları ı
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1.1.4. FİRMANIZDAKİ İLGİLİ KİŞİLER
Bu ölü de fir a adı a İTKİB ile ilişkileri yürüte ek ilgili ya da ilgilileri giril esi a açla

aktadır.

Girile ilgili kişilerde e az iri i iletişi olarak seçil esi zoru ludur. Seçilmemesi durumunda,
kaydet e veya gö der e aşa ası da siste
uyarı vere ektir. Bilgile dir e a açlı e-posta
gö deri leri de, İletişi
olarak seçile kişi Ki e kıs ı da, diğerleri ise Bilgi kıs ı da yer
ala aktır.
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1.1.5. NOT
Bu bölümde firma ile ilgili otları giril esi a açla

www.echo.com.tr

aktadır.

8

1.1.6. RE“Mİ BELGELER
Bu ölü de fir a ile ilgili her türlü dosya ya da dosyaları ekle esi a açla aktadır.
Özellikle, fir a ızı i za sirküleri ve ortaklık yapısı ı gösterir elge i sisteme eklenmesi
gerekmektedir.

Eğer tedarikçi for u u ir kıs ı doldurulup daha so ra deva et ek iste irse Kaydet uto u u
kulla ıl ası gerek ektedir. Çık
uto u ile çıkış yapıldığı takdirde, Yapıla değişiklikler iptal
edilecektir, devam etmek istiyor musunuz? uyarı esajı ı verip izde değişiklik o ayı isteyerek
uygula ada çık aktadır. Gö der uto u tedarikçi for u u İTKİB tarafı a o ay içi gö der ektedir.
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1.2.

TEDARİKÇİ FORMU ONAY İŞLEMLERİ

For üzeri deki ala lara girile ilgiler ta a la dıkta so ra Gö der uto u a tıkla arak for
onay için gönderilebilmektedir. Gö deri işle i de so ra ekra ı sol üst tarafı da sarı re k ile
vurgula ış ir içi de O ay Bekliyor ifadesi belirmektedir. Aşağıdaki ekra çıktısı da u duru
görülebilmektedir.
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Gönderilen tedarikçi formu İTKİB tarafı da o ayla dıkta so ra ekra ı sol üst köşesi de ulu a
ifade yeşil re gi ile vurgula ış ir içi de Aktif O aylı Tedarikçi ifadesi e dö üşür. Aşağıdaki ekra
çıktısı da u duru görüle il ektedir.
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2. İHALE SÜRECİ
İhale süre i, İTKİB satı al a depart a ı tarafı da ihale açıl asıyla aşla aktadır. İTKİB satı al a
depart a ı tarafı da ihale yaratılırke seçile tedarikçi fir alar e-posta ile bilgilendirilmektedir. Bu
bilgilendirmeden sonra Teklifler uygula ası da ilgili ihale ilgileri görü tüle ektedir.
Teklifler uygula ası açıldıkta so ra ekra ı sol tarafı da ulu a Kriterler ölü ü deki Duru
ala ı da Teklif Bekliyor seçe eği işaretle ip “orgula uto u a tıkla arak teklif bekleyen ihaleler
görüntülenebilmektedir. Aşağıda ör ek ekra görü tüsü yer al aktadır.

Görü tüle e kayıt ile ilgili Teklif Duru u , İhale-Rev. , İhale Ko usu , Kapa ış Tarihi , İhale
Durumu , Katılı Duru u , Teklif-Rev. , Teklif Tarihi ve Teklif Tutarı bilgileri grid üzerinde
görülebilmektedir.
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2.1.

DURUMLAR

İhale sekiz farklı duru da takip edile il ektedir. Ekra ı solu da ulu a Kriterler ala ı da ilgili
ihalelere verilen tekliflerin duru ları yer al aktadır. Bu lar Teklif Bekliyor , Taslak , Revizyo
Bekliyor , Değerle dir ede , “iparişe Dö üşe ler , Reddedildi , İhale İptal ve Pasif
duru ları da oluş aktadır.
2.1.1. TEKLİF BEKLİYOR
Teklif veril eyi ekleye kayıtları görü tüle ek içi kulla ıl aktadır.

2.1.2. TASLAK
Düze le iş ve kaydedil iş fakat İTKİB satı
teklifleri görü tüle ek içi kulla ıl aktadır.

al a yetkilisi i

değerle dir esi e gö deril e iş

2.1.3. REVİZYON BEKLİYOR
Teklif veril iş fakat İTKİB satı al a yetkilisi tarafı da tekrar revizyo isteği ile gö deril iş olan
kayıtları görü tüle ek içi kulla ıl aktadır.

2.1.4. DEĞERLENDİRMEDE
İTKİB satı
al a yetkilisi tarafı da
kulla ıl aktadır.

değerle dir eye alı a

teklifleri görü tüle ek içi

2.1.5. “İPARİŞE DÖNÜŞENLER
İTKİB satı al a yetkilisi tarafı da ka ul edil iş ve siparişe dö üş üş teklifleri görü tüle ek içi
kulla ıl aktadır.

2.1.6. REDDEDİLDİ
İTKİB satı al a yetkilisi tarafı da reddedil iş ola teklifleri görü tüle ek içi kulla ıl aktadır.

2.1.7. İHALE İPTAL
İTKİB tarafı da ihalesi iptal edil iş ola teklifleri görü tüle ek içi kulla ıl aktadır.

2.1.8. PA“İF
Teklif revizyonu so rası da, bir önceki teklifin durumunu ifade etmek içi kulla ıl aktadır. Her revize
so rası ir ö eki revizyon kaydı ı Duru
ilgisi Pasif olarak değiş ektedir.
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Yukarıda açıkla ası yapıl ış ola ve Kriterler ölü ü de ulu a Duru ala ı ile ihale süreci takip
edile il ektedir. Ayrı a Duru
ala ı ı altı da ulu a Tarih ve İhale No ala ları kulla ılarak
daha detaylı filtrele e yapıla il ektedir.
Son Teklifi Göster seçi i işaretle erek ilgili ihale ya da ihalelere veril iş ola son teklifler
görüntülenebilmektedir. Tü Teklifleri Göster seçi i işaretle erek ilgili ihale ya da ihalelere veril iş
olan tüm teklifler görüntülenebilmektedir.

3. TEKLİF VERME SÜRECİ
Teklif ver e süre i, teklifler uygula ası da Teklif Bekliyor , Taslak ve Revizyo Bekliyor
duru ları da geçerli ol aktadır. Diğer duru lar teklif verildikte so raki aşa aları ifade et ektedir.
Listeleme yapıldıkta so ra grid üzeri de ilgili ihale seçilip he e ya ı da ulu a kale şekli deki
uto a tıkla arak teklif ekra ı açıla il ektedir. Aşağıdaki ekra çıktısı da ör ek ir teklif for u
görülebilmektedir.
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3.1.

TEKLİF FORMU

Teklif for u u üzeri de devre dışı ırakıl ış ala lar ev ut olup u ala lar üzeri de herha gi ir
değişiklik yapıla a aktadır. Bunlar Tedarikçi , Teklif No , Revizyo , Teklif Tarihi , Kapa ış
Tarihi , İhale No , İhale Revizyo , İhale Ko usu ve İhale Açıkla ası ala larıdır.
3.1.1. TEKLİF FORMU BUTONLARININ İŞLEVLERİ
Teklif for u da dört adet uto ulu aktadır. Bu lar Kaydet , Teklif Ver , İhalede Çekil , Çık
ve Bu İhaleye Verdiği “o Teklifi
uto ları da oluş aktadır.
3.1.1.1. Kaydet
Teklifi kaydetmek içi kulla ıl aktadır.
3.1.1.2. Teklif Ver
Teklifi İTKİB satı al a yetkilisini değerle dir esi e su

ak içi kulla ıl aktadır.

3.1.1.3. İhaleden Çekil
İTKİB satı al a yetkilisi i dâhil et iş olduğu ihalede çekil ek içi kulla ıl aktadır.
3.1.1.4. Çık
Yapıla değişiklikler iptal edile ektir, devam etmek istiyor musunuz? uyarı
değişiklik o ayı isteyerek uygula ada çık ak içi kulla ıl aktadır.

esajı ı verip izde

3.1.1.5. Bu İhaleye Verdiğim Son Teklifim
İlgili ihale içi veril iş olan tekliflerden en sonuncusunun detayı ı ayrı ir sek ede görüntülemek için
kulla ıl aktadır.
3.1.2. TEKLİF KALEMLERİ
İhale ko usu ola kale ler ile ilgili teklif raka ları orta ölü de ulu a grid üzeri deki Teklif Fiyatı
ala ı a giril ektedir. Teklif Fiyatı ala ı aslı da iri fiyatı ifade et ektedir. Teklif Fiyatı ala ı a
girile tutar Miktar ve Miktar ile çarpılıp topla raka ı oluştur aktadır. Teklifi u aşa ası da
ihalede gele Miktar ve Miktar ala ları üzeri de değişiklik yapıla il ektedir.
Grid üzeri deki kayıt satırları da, satır so u da ulu a Zoru lu ala ı işaretli ol aya kayıtlar
silinebilmektedir. Yukarıdaki ör ekte ulu a “ervis kale i silinerek servisin detayları tekrar kale
kale ekle ip fiyatla dırıla il ektedir. Bu ola ak daha detaylı ir teklif ver e izi sağla aktadır. Eğer
teklif revize ediliyorsa, “o Verdiği Teklifteki Fiyatları Ata uto u a tıkla arak e so verile teklif
raka ları ile Teklif Tutarı ala ları oto atik olarak doldurula il ektedir.
3.1.3. TEDARİKÇİ NOTU
Tedarikçi Notu ala ı, teklif kale leri de ya da
ayrı tıları gir ek içi kulla ıl aktadır.
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3.1.4. İHALE VE TEKLİF EK DOSYALARI
İhale Ek Dosyaları ölü ü de, ihaleyi yarata yetkili tarafı da ekle e dosyalar yer al aktadır. Bu
ölü de
uto u a tıkla arak ihale ek dosyası i dirile il ektedir. Teklif Ek Dosyaları
ölü ü de, teklifi vere tedarikçi tarafı da ekle e dosyalar yer al aktadır. Bu ölü de
uto u a tıkla arak teklife dosyalar ekle e il ekte ve
uto u a tıkla arak teklife ekle e
dosyalar sili e il ektedir. “il e işle i, sili e ek dosya ı ulu duğu satırı solu da ulu a seçi lik
ala işaretle dikte so ra yapıl aktadır.
3.2.

TEKLİF VERME

İhale ile ilgili teklif veril ede ö e Teklif isteği ile ilgili şartları okudu , a ladı ve ka ul ediyoru
ifadesi i ya ı daki seçi lik ala işaretle ektedir. Aksi takdirde, Teklif Ver uto u a tıkla dığı da
siste işle i deva ettir eyerek Teklif isteği kuralları ı ka ul edi iz uyarı esajı ver ektedir.
Hiç ir eksik ilgi kal aya ak şekilde for dolduruldukta so ra Teklif Ver uto u a tıkla arak, teklif
İTKİB satı al a yetkilisi i değerle dir esi e su ul aktadır. Değerle dir e so u u yi e teklifler
uygula ası üzeri de takip edile il ektedir.
. İhale “üre i
aşlığı altı da süreç taki i
a latıl aktadır.
3.3.

İHALEDEN ÇEKİLME

İhale ile ilgili teklif veril ek iste e esi duru u da, herha gi ir ilgi girişi yap aksızı İhalede
Çekil uto u a tıkla ası yeterli ol aktadır. İhalede Çekil uto u a tıkla ası duru u da,
tedarikçi ilgili ihalenin hiçbir revizyonuna bir daha teklif verememektedir.
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4. SİPARİŞ SÜRECİNDEKİ EKLER
Oluş uş ola ir siparişe işi akışı içi
kalemler eklenebilmekte ya da ö eki
yapıla il ektedir. Yapıla
u ekler
gerçekleştiril ektedir. “özleş esi yapıl
ile karşılaşıl aktadır.

de ekler yapıla il ektedir. “özleş esi yapıla tekliflere yeni
ev ut kale leri Miktar ve Miktar ala ları da değişiklik
ya da değişiklikler yine İTKİB onay sürecinden geçerek
ış ola ir teklifi içi e girildiği de aşağıdaki ekra görü tüsü

O ayla ış siparişteki satırları Teklif Fiyatı ala ı da ir değişiklik yapıla a aktadır. Fakat F. Miktar
ve F. Miktar
ala ları da değişiklik yapıla il ekte ya da ye i kale ler ekle e il ektedir.
Yukarıdaki ör ekte F. Miktar
ala ları 1 arttırılarak 4, 5 ve 6 yapıl ış ve ayrı a Ko akla a kalemi
ekle iştir. Bu yapıla değişiklikler ve ekle eler so u u da oluşa topla fiyat farkı Fark ala ı da
elirtil ektedir. “ade e ye i ekle e kale le ilgili fark tutarı ise Ek Fiili “atırlar ala ı da
belirtilmektedir.
Yapıla değişiklikler ve eklemeler için İTKİB yetkilisi i o ayı a gö der e işle i Fiili Bilgileri Gö der
uto u ile yapıl aktadır. Gö der e işle i yapıldıkta
so ra teklifi
Duru
değeri
Değerle dir ede olarak değiş ektedir. Fiili Bilgileri Kaydet uto u onaya göndermeden kaydetme
işle i yap aktadır. Çık uto u ile çıkış yapıldığı takdirde, Yapıla değişiklikler iptal edile ektir,
devam etmek istiyor musunuz? uyarı esajı ı verip izde değişiklik o ayı isteyerek uygula ada
çık aktadır.
İTKİB satı al a yetkilisi i u ek ve değişiklikleri o ayla ası duru u da teklifi Duru
değeri
“iparişe Dö üşe ler olarak değiş ektedir. . İhale “üre i aşlığı altı da süreç taki i a latıl aktadır.
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