KAYIT İÇİN REHBER
Tedarikçi Görünümü

RHI Magnesita - SAP Ariba

TEDARİKÇİ DAVETİ
E-posta ile

 RHI Magnesita’ya bir tedarikçi olarak kayıt olma daveti içeren bir e-posta alınması
 Bir hesap oluşturmak için „Buraya tıklayın“ butonuna tıklayın

ARIBA AĞI

 Yandaki sayfa açılır ve sizi
Ariba Ağına götürür
 Bir Ariba Ağı hesabı
oluşturmak için üye olun
 Bir Ariba Ağı Hesabınız
varsa giriş yapın

ARIBA AĞI
Üye ol

 Gerekli tüm veri alanlarını (*ile
işaretli) doldurun
 Şirket bilgileri
 Kullanıcı hesap bilgileri
 Bize işiniz hakkında daha
fazla bilgi verin
 Bir hesap oluşturmadan önce:
Kullanım Koşullarını ve Gizlilik
Bildirimini onaylayın

ARIBA AĞI
Çift hesap kontrolü

 Hesap oluşturulmadan önce Ariba Ağı çift hesap kontrolü sunar
 Potansiyel çift hesapların arama sonuçlarını görüntüleme
 Bir hesap tekrarı yoksa ve devam etmek istiyorsanız „Hesap Oluşturmaya Devam Et“ butonuna tıklayın

TEDARİKÇİ KAYIT FORMU

 Ariba Ağı Hesabını oluşturduktan sonra Tedarikçi Kayıt Formuna yönlendirileceksiniz
 Gerekli tüm veri alanlarını (*ile işaretli) doldurun
 Formu göndermek için, sayfanın altında bulunan „Tüm Yanıtı Gönder“ butonuna tıklayın

ARIBA AĞINA BAŞARILI ŞEKİLDE KAYIT OLMA
 Ariba Ağına başarılı şekilde
kayıt olduktan sonra, Ariba
Commerce Cloud’a kaydınızı
onaylayan bir e-posta
alacaksınız

 Kayıt Formunun güncel
durumu, Ariba Ağı
Hesabınızda gösterilmektedir

RHIM’YE BAŞARILI ŞEKİLDE KAYIT OLMA
 RHIM’nin başarılı şekilde
onaylanmasından sonra
bir e-posta alınması

 Ariba Ağı Hesabınızda
durumun kayıtlı olarak
gösterilmesi

TEDARİKÇİ Uygunluk FORMLARI
 Başarılı şekilde kayıt olduktan sonra,
uygunluğa yönelik formlar alacaksınız
 Bir e-posta mesajı alacaksınız
 Lütfen Uygunluk Formları ve Formlar
bölümlerini kontrol edin
 Formlarda gerekli tüm veri alanlarını
(*ile işaretli) doldurun
 Formu göndermek için, sayfanın
altında bulunan „Tüm Yanıtı Gönder“
butonuna tıklayın

İletişime geçin
Martin Ebner
Satın Alma İstihbaratı Satın Alma Avrupa
Magnesitstraße 2
8700 Leoben, Avusturya
E-posta: martin.ebner@rhimagnesita.com
rhimagnesita.com

Important notice:
These materials do not constitute or form part, or all, of any offer of invitation to sell or issue,
or any solicitation of any offer to purchase or subscribe for, any securities in any jurisdiction
in which such solicitation, offer or sale would be unlawful, nor shall part, or all, of these
materials form the basis of, or be relied on in connection with, any contract or investment
decision in relation to any securities.
These materials contain forward-looking statements based on the currently held beliefs and
assumptions of the management of RHI Magnesita N.V. or its affiliated companies, which are
expressed in good faith and, in their opinion, reasonable. Theses statements may be
identified by words such as “expectation” or “target” and similar expressions, or by their
context. Forward-looking statements involve known and unknown risks, uncertainties and
other factors, which may cause the actual results, financial condition, performance, or
achievements of RHI Magnesita N.V. or its affiliated companies to differ materially from the
results, financial condition, performance or achievements express or implied by such forwardlooking statements. Given these risks, uncertainties and other factors, recipients of this
document are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements.
RHI Magnesita N.V. or its affiliated companies disclaims any obligation to update these
forward-looking statements to reflect future events or developments.

