
  تامين كنندگانراهنماي كاربري  

 

 

 

 

 

 

 

 تامين كنندگان راهنمايجزوه 

 پاسخ به استعالم/مناقصه ثبتجهت 

 Sourcingسيستم در 

 

 

 

 

 

 

 تهيه شده توسط

 شركت مهندسي فرآيند بهين راهبرد پارسي

 1399ماه  بهمن



  تامين كنندگانراهنماي كاربري  

 

 

 

)از  فهاناستعالم/مناقصه هاي شركت ذوب آهن اصپس از اطالع از برگزاري  شما تامين كننده محترم تا بحال

، ختلف ايميلطريق پورتال ذوب آهن(، اقدام به آماده سازي اسناد و مدارك مورد نياز و سپس ارسال آنها به طرق م

 پست و... براي شركت ذوب آهن مي كرديد. 

را مناقصه به استعالم/مستندات مورد نياز، پاسخ خود  ازين پس نياز است كه شما پس از آماده سازي مدارك و

 نماييد. براي اين اقدام بايد گام هاي زير را پيش ببريد. ثبتبصورت سيستمي 

در قسمت تامين  www.esfahansteel.irاصفهان به آدرس ذوب آهن با مراجعه به سايت شركت سهامي 

 نماييد.كنندگان، گزينه سامانه جامع تامين كنندگان را انتخاب 

 

 

http://www.esfahansteel.ir/
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 صفحه اي مشابه عكس زير را مشاهده خواهيد كرد: ،سامانه جامع تامين كنندگانپس از كليك برروي 

 

 

 جود و منحصرمو باشد فعالن داراي كد تامين كننده اطالعات زير كه براي هر تامين كننده اي كه در ذوب آه با

 ، وارد اين سيستم شويد:بفرد است

  شماره تامين كننده نام كاربري:

 شماره ملي رمز ورود:
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 .صفحه اي مشابه عكس زير مشاهده مي كنيد شما به اين سيستم وروداولين بار پس از 

 

 در اين صفحه بايد پسورد خود را به آنچه كه مايل هستيد تغيير دهيد :

Current Password شماره ملي( كرده بودشما تعيين  ذوب آهن برايكه : پسوردي( 

New Passwordپسورد مدنظر خود : 

Re-enter New Password : پسورد مدنظر خودتكرار 

ده مي شن ( و پسورد تعييشماره تامين كنندهازين پس با نام كاربري ) را بزنيد. Submit پس از آن گزينه

 و صفحه اي مانند عكس زير براي ما باز مي شود: توانيد وارد سيستم شويد

 

 نكته: در اين مستند گاها از واژه مذاكره نام برده شده كه در واقع مفهوم آن همان استعالم و يا مناقصه مي باشد.*
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 :استعالم/مناقصه محدودجوابگويي به 

عوت كرده داختصاصا ذوب آهن در استعالم/مناقصه اي شما را استعالم/مناقصه اي محدود برگزار شود و يا اگر 

ارسال  "Worklist" به كارتابل شما در قسمت استعالم/مناقصه مربوطه مانند عكس زيردعوت نامه شركت در  ،دباش

 مي شود.

 

صه اطالعات كلي از استعالم/مناق اي كه باز مي شود در صفحهمورد نظر كليك كنيد  "Subject"برروي 

 .كليك كنيد " Negotiation Details"برروي گزينه مشاهده مي كنيد براي بررسي اطالعات دقيق تر 
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 صفحه زير براي شما باز مي شود:

 

ايد، مشاهده ها پاسخ دادهبه آنقبال كه مناقصاتي /استعالم "Your Active and Draft Responses"در قسمت 

نوز هاما  به آن دعوت شده ايدكه  استعالم/مناقصاتي "Your Company’s Open Invitations"و در قسمت  كنيدمي 

 ايد)فرصتي براي پاسخگويي داريد( را مي بينيد.ها پاسخ ندادهبه آن

 كليك كنيد.جهت پاسخگويي روي استعالم موردنظر 
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 به دو صورت مي تواند انجام شود:  روند پاسخگويي 

  ايجاد جوابيهسپس و  تصديق شركت در استعالم/مناقصهابتدا   .1

 ايجاد جوابيهمستقيما    .2

را   مناقصه/استعالمدرمرحله اول تنها حضور خود در  توانيدشما مي 1تفاوت اين دو روند آن است كه در روند  

ر روند دد اما يكن پاسخ خود را وارد بازه زماني مجاز براي پاسخگويي( )درو در آينده )اعالم آمادگي كردن(ديتصديق كن

 را طي مي كنيم. 1. ما در اين مستند روند كنيدبالفاصله پاسخ خود را وارد مي شما 2
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 : استعالم/مناقصهشركت در  تصديق

از قسمت را  "Acknowledge Participation"گزينه پس از كليك برروي شماره استعالم/مناقصه مد نظر، 

"Actions"  انتخاب كنيد و دكمه در باالي صفحه سمت راست"Go" .را بزنيد 

 

ر و در صورت عدم حضو "Yes"گزينه  استعالم/مناقصه دردرصورت اعالم حضور شود كه باز مي ايدر صفحه

كمه دبنويسيد و  "Note To Buyer"در فيلد  و درصورت تمايل پيغامي براي مسئول خريدرا بزنيد و  "No"گزينه 

"Apply" .را بزنيد 
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 : استعالم/مناقصه ايجاد جوابيه براي

 را انتخاب "Create Quote"گزينه  "Actions"از قسمت براي پاسخ گويي به استعالم/مناقصه دعوت شده، 

 را بزنيد. "Go"نماييد و دكمه 

 

عه مطال را آهن جهت شركت در استعالم/مناقصاتتعيين شده توسط ذوب شود شرايط اي كه باز مي در صفحه

 بپذيريد. شرايط را "Accept"با زدن دكمه  كرده و در صورت تاييد
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 .شاهده كنيدپس از قبول شرايط استعالم/مناقصه مربوطه باز مي شود و شما مي توانيد تمامي اطالعات آن را م

 را در قسمت هاي مختلف وارد كنيد: درخواستياطالعات شما بايد 

 در هدر فرم گزينه هاي زير را تكميل كنيد:

- Quote Valid Untilعالم كنيد : اگر مد نظر داريد مدت زمان محدودي را براي اعتبار اين پاسخ به ذوب آهن ا

 در اين فيلد تاريخ مورد نظر را قرار دهيد.

- Quote Currencyبه نرخ هاي ارزي ديگر بغير از ريال را براي  : در صورتي كه ذوب آهن پاسخ دهي

 انتخاب كنيد.جوابيه خود را استعالم/مناقصه مدنظر مجاز دانسته باشد در اين فيلد بايد ارز مدنظر 

- Note To Buyerبنويسيد. : اگر پيامي براي مسئول خريد اين استعالم/مناقصه داريد مي توانيد در اين فيلد 
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صه نه م يا مناقواهيد فايلي براي ذوب آهن در ارتباط با اين استعالم/مناقصه)كليات استعالدر گام بعد اگر مي خ

پس از كليك  فايل مدنظر را بارگذاري كنيد "Attachments فايل هاي مربوط به آيتم ها( ارسال كنيد بايد در قسمت 

 صفحه زير باز مي شود كه بايد فيلدهاي آن را تكميل كنيد: "Add Attachments"برروي گزينه 

 

Titleنامي براي فايل پيوستي بنويسيد : 
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Descriptionدر صورت تمايل شرحي براي فايل خود بنويسيد : 

Category در صورتي كه بخواهيد اين فايل در مرحله بازگشايي فني ديده شود و بررسي گردد اين فيلد را :

"From Supplier:Technical"  قرار دهيد و چنانچه مي خواهيد در مرحله بازگشايي قيمت بررسي شود آن را"From 

supplier-Commercial" .قرار دهيد 

ما مي شرا بزنيد.  "Apply"را كليك كرده، فايل خود را پيدا كرده و در نهايت گزينه  "Browse"سپس گزينه 

 باشد. نماييد و روش پيوست هر كدام به مانند آنچه توضيح داده شد مي توانيد به تعداد دلخواه فايل پيوست

شما  هاست كه يك سري از آنها حالت اطالع رساني به شما را دارد و "Requirements"در پايين صفحه بخش 

ا پاسخ به آنهشما  اما بخشي از آنها ممكن از شما سوالي پرسيده شود و نياز است بايد آنها را به دقت مطالعه نماييد.

 ت( كه بايدبطور مثال در شكل زير تنها يك سوال از شما پرسيده شده)خط توليد كارخانه شما به چه صورت اس دهيد

 ع شما قراريري انتخاب برنده موثر خواهد بود باقي موارد جهت اطالبه آن جواب دهيد قطعا جواب شما در تصميم گ

 اييد.داده شده اند كه بايد آن ها را مطالعه نم
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برروي  تكميل گردد. در قسمت باالي تصويرنيز  "Lines"تكميل اطالعات بخش هدر بايد اطالعات بخش پس از 

 كليك كنيد: "Lines"گزينه 

 

 رديف مربوط به "Update"در صفحه اي كه باز مي شود براي پاسخگويي به هر رديف آيتم بايد برروي گزينه 

 مورد نظر كليك كنيد:
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 صفحه اي كه باز مي شود در هر فيلدي كه نياز به اطالعات دارد آن را تكميل نماييد مانند:در 

Quote Price :را بنويسيد.براي اين آيتم  جهت پيشنهاد به ذوب آهن در اين فيلد قيمت مد نظر 

Quote Quantity :نكرده  اجبارين كل آيتم را ين تعداد آيتم باشيد)ذوب آهن تاميدر صورتي كه مجاز به تعي

 باشد( در اين فيلد تعداد قابل تامين آيتم را مشخص كنيد.

Promised Dateدهيد. را نيز در اين فيلد قرار دهيدهن ذوب آ تحويلتوانيد اين آيتم را  : تاريخي كه مي 

شما د و از شما مي پرس  "Attributes"اگر ذوب آهن سوال خاصي راجع اين آيتم از شما داشته باشد در قسمت 

رديف  د  در مقابلبه شما اجازه داده شده آيتم آلتراتيو هم پيشنهاد دهيد بايبايد به آن جوال دهيد بصورت مثال اگر 

 ن با آيتمماتفاوت قيمت آ توضيح آيتم جايگزين، تعداد مد نظر جهت تامين ، "Quote Value"فيلد  آلترناتيو اول

 اصلي را قراردهيد.
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 زير است فرمتمطابق  "Quote Value" فرمت ورود اطالعات در فيلد توجه : 

  ماتفاوت قيمت آن با آيتم اصلي$ت تامينهتعداد مد نظر ج$آلترناتيو شرح آيتم 

  1000+$4$آلترناتيو شرح آيتم:  1مثال

زي پاسخ واحد ار 1000  كه است و اين بدان معنا مي باشد در مثال باال قيمت با عالمت + نشان داده شده 

 بيشتر از قيمت آيتم اصلي است.

  1000-$4$آلترناتيو شرح آيتم:  1مثال

رزي پاسخ واحد ا 1000  كه است و اين بدان معنا مي باشد  نشان داده شده -در مثال باال قيمت با عالمت 

 از قيمت آيتم اصلي است. كمتر
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ابق مط "Add Attchments "ود پيوست كنيد در قسمت يد فايلي براي اين آيتم به پاسخ خورتي كه مايلدر ص

 . خود را انجام دهيدپيوست  در قبل، ضيح داده شدهروال تو
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غيير تاي خود را باالي صفحه سمت راست الين هدر  "Lines"براي راحتي كار مي توانيد از گزينه  نكته:* 

 نها را تكميل كنيد.اطالعات آ دهيد و

ه را كليك كنيد و در صفحه جديد باز شده گزين "Apply"گزينه پس از تكميل كليه اطالعات موردنياز 

"Continue" .را بزنيد 
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طالعات ارا بزنيد تا سيستم صحت  "Validate"نماييد مي توانيد دكمه  "Submit"قبل از اينكه پاسخ خود را 

 وارد شده را كنترل نمايد.
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ا را با مرا بزنيد، اگر سيستم توانسته باشد پاسخ ش "Submit"دكمه بدون خطا باشد،  Validateدر صورتي كه 

 .نشان داده مي شودبه شما  موفقيت ارسال كند، پيغام زير
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 استعالم/مناقصه عمومي: به جوابگويي

صورت عموومي صورتي كه شما به طور جداگانه به استعالم/مناقصه اي دعوت نشده ايد و يا استعالم/مناقصه بدر 

 :نماييداقدام  زير به روش براي پاسخگويي برگزار شده باشد، بايد

كل پس از مشاهده استعالم/مناقصه برروي پورتال ذوب آهن و آماده سازي مدارك موردنياز، بايد وارد كارتابل اورا

 Sourcing"و در نهايوت   "Sourcing"و سوپس   "Sourcing Supplier"خود شده و در سمت چو  تصووير بورروي 

Home Page" :كليك كنيد 
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به  كه دقيقا همان صفحه اي است كه وقتي  پس از آن صفحه اي مانند عكس زير براي شما باز خواهد شد

ي كه دعوت استعالم/مناقصه اي دعوت شده بوديد و از لينك دعوت وارد اين صفحه شديد تفاوت در اين است كه زمان

وجود دارد اما براي  "Your Company’s Open Invitations"مي شويد شماره استعالم/مناقصه در قسمت 

  ر باالي صفحه سمت چد "Search Open Negotiation"ماره مدنظر را در قسمت استعالم/مناقصه عمومي بايد ش

ناقصه عمومي انتخاب كنيد و سپس شماره استعالم/م Numberرا تغيير داده و   Titleكنيد براي اين كار گزينه وارد 

 را بزنيد. "Go"و گزينه  مدنظر را وارد كرده
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 را كليك كنيد. "Respond"را عالمت زده و گزينه  "Select"در صفحه اي كه باز مي شود گزينه 

 

 ييد.نما Create Quoteمابقي مراحل مانند قبل مي باشد و شما پس از قبول شروط ذوب آهن بايد اقدام به 
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 ويرايش جديد استعالم/مناقصه:جواب گويي به 

 تعالم/مناقصهاسبه و شما  كندويرايشي جديد منتشر  ،خود ي برروي استعالم/مناقصه بازاگر ذوب آهن به هر دليل

اگر حاظ شود. لبتواند در مرحله ارزيابي  شماتا پاسخ  دهيدبه ويرايش جديد هم پاسخ  ، بايدباشيدداده اصلي جواب 

ك پيام به شما بصورت اختصاصي به استعالم/مناقصه دعوت شده ايد، دعوت نامه هر ويرايش جديدي از آن نيز تحت ي

 ارسال مي شود: رتابل شماكا

 

 مورد نظر كليك كنيد، صفحه زير باز مي شود: "Subject"برروي 
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 كليك كنيد. "Review Changes"در صفحه اي كه باز شده برروي گزينه 

 

ه موجود است ك "Your Active and Draft Responses"استعالم/مناقصه اي كه قبال پاسخ داده ايد در قسمت 

به آن  اخطار در كنار شماره پاسخ شما عالمت حيه)ويرايش( جديدي از آن صادر شودطرف ذوب آهن اصالوقتي از 

 جهتمي شود. برروي شماره پاسخ  "Resubmission Required"تعالم/مناقصه مي آيد و وضعيت پاسخ شما نيز اس

 را بزنيد. "View Amendment History"مجدد كليك كنيد در صفحه اي كه باز مي شود گزينه  ثبت

 

 را كليك كنيد. "Acknowledge Amendments"در اين صفحه گزينه 
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برروي استعالم/مناقصه را مشاهده مي كنيد توسط ذوب آهن شده  اعمالدر صفحه اي كه باز مي شود اصالحات 

 I have read the terms and conditions below and"با دقت اين تغييرات را مطالعه كرده و سپس مربع كنار متن 

acknowledge amendment RFQ"  را تيك زده و گزينه"Acknowledge" .را بزنيد 

 

 را بزنيد. ”Yes“در پيامي كه مشاهده مي كنيد گزينه 
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مي  ت نيازدرصور مي كنيد. را مشاهدهبه اين استعالم/مناقصه ، جوابيه قبلي خود اصالحيهبعد از تاييد  شما

  را بزنيد. "Submit" در نهايتو  "Continue" ،"Validate"كرده سپس گزينه  بروزرسانيآن را  توانيد
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 :فعالاصالح جواب 

ا ويرايش ر( خود به استعالم/مناقصه فعالشده) ثبتدر صورتي كه ذوب آهن به شما اجازه داده باشد كه پاسخ 

 را بزنيد.  "Full List"كارتابل خود گزينه  "Your Active and Draft Responses"كنيد مي توانيد در قسمت 

 

 را بزنيد. "Revise"سپس گزينه كنار پاسخ مد نظر جهت ويرايش را عالمت زده و گزينه 



  تامين كنندگانراهنماي كاربري  

 

 

 

 



  تامين كنندگانراهنماي كاربري  

 

 

 

در نهايت و  "Continue" ،"Validate"سپس گزينه كرده  بروزرسانيپاسخ شما باز مي شود مي توانيد آن را 

"Submit" .را بزنيد  

 

  هن پاسخ پاسخ جديد داراي شماره اي متفاوت است و ذوب آ قبلي، ثبت شدهنكته: در صورت تغيير در پاسخ

ا برروي همشاهده مي كند و ارزيابي  "Active"و پاسخ جديد شما را با وضعيت  "Archived"قبلي شما را با وضعيت 

 شما انجام مي شود. "Active"پاسخ 

 ها مي توانيد يك پاسخبراي هر استعالم/مناقصه شما تن"Active" ه باشيد.تداش 

 

 



  تامين كنندگانراهنماي كاربري  

 

 

 

 Your"كرده ايد وجود دارد از قسمت  ثبتراه ديگري نيز براي ايجاد يك اصالحيه برروي جوابي كه قبال 

Active and Draft Responses"  در كارتابل خود وارد پاسخ مد نظر شويد و در قسمت"Actions"  در باالي صفحه

 را انتخاب كنيد.  "Create Quote"سمت راست گزينه 

 

شان داده نقبلي به شما  فعالصفحه پاسخي كه باز مي شود داراي شماره اي جديد مي باشد اما اطالعات پاسخ 

 زنيد.را ب "Submit"در نهايت و  "Continue" ،"Validate"سپس گزينه كرده  بروزرسانيمي شود مي توانيد آن را 



  تامين كنندگانراهنماي كاربري  

 

 

 

 

 

  



  تامين كنندگانراهنماي كاربري  

 

 

 

 هاي داده شده به يك استعالم/مناقصه: جوابيهمشاهده 

 view Quote"در باالي صفحه سمت راست از گزينه  "Actions"در قسمت خود  فعالدر صفحه پاسخ 

History" .مي توانيد تمامي پاسخ هاي داده شده به اين استعالم/مناقصه را مشاهده مي كنيد 

 

 

 (Active)فعالهمانظور كه مشاهده مي كنيد تنها يكي از جواب هاي داده شده به استعالم/مناقصه مي تواند 

 مي باشند: (Archived)د و مابقي بصورت بايگاني شدهباش

 



  تامين كنندگانراهنماي كاربري  

 

 

 

 پيش نويس شده: جوابيه

جاز مازه زماني بشما مي توانيد در هر زمان در ايجاد جوابيه خود اطالعات را ذخيره نموده و در زمان ديگري)در 

ارتابل شما كدر  "Draft "بصورت  ذخيره شده شماپاسخ  كار خود را ادامه دهيد.براي پاسخگويي به استعالم/مناقصه( 

 .ذخيره خواهد شد

زينه به شكل زير دقت كنيد شما به استعالم/مناقصه اي دعوت شده ايد پس از باز كردن آن و انتخاب گ 

"Create Quote" در پاسخ را  اطالعات مورد نياز قوانين ذوب آهن را قبول كرده و  وارد صفحه اي مي شويد كه بايد

 تكميل كنيد. خود 

 

 



  تامين كنندگانراهنماي كاربري  

 

 

 

 

 

 

 



  تامين كنندگانراهنماي كاربري  

 

 

 

 

 

گردند  واردبرخي از اطالعات نياز است تا اينجاي كار ذخيره شود و مابقي در زمان ديگري  وارد كردنپس از 

در باالي صفحه سمت راست را بزنيد پيامي به شما نشان داده مي شود كه شماره پاسخ  "Save Draft"بنابراين گزينه 

پيش نويس شده شما را نشان مي دهد.

 

 



  تامين كنندگانراهنماي كاربري  

 

 

 

تابل خوود دهيد در كار ادامه خود را براي پاسخ پيش نويس شده قبليوارد شده زماني كه مي خواهيد اطالعات 

 كليك كنيد. "Drafts"در پايين صفحه سمت چ  برروي گزينه  "Manage"در قسمت 

 

 .را بزنيد "Go"و گزينه  وارد كرده Response Numberدر فيلد شماره پاسخ پيش نويس شده خود را 

  .كليك كنيدرا  "Update"و گزينه  كنار شماره پاسخ خود را عالمت زده Selectگزينه  سپس 



  تامين كنندگانراهنماي كاربري  

 

 

 

 

 در و "Continue"، "Validate" گزينوه سوپسباقي كار مانند قبل مي باشد شما بايد اطالعات را تكميل كورده 

 .بزنيد را "Submit" نهايت

 

  



  تامين كنندگانراهنماي كاربري  

 

 

 

 آنالين: مذاكرات

اط آنالين توانيد در هر مرحله با مسئول خريد مربوطه ارتبدر هر استعالم/مناقصه اي كه وارد مي شويد مي 

ز قسمت ورد نظر اممناقصه ر بايد پس از باز كردن استعالم/برقرار كرده و به بحث و تبادل و نظر بپردازيد براي اين كا

"Actions"  در باالي صفحه سمت راست گزينه"Online Discussion"  .را انتخاب نماييد 

 

 

و يوا  موتن "Message"مورد نظر را نوشته و در فيلد  موضوع "Subject"كه باز مي شود در فيلد در صفحه اي 

 را بزنيد. "Send"را كه مي خواهيد مسئول خريد ببيند را بنويسيد و سپس گزينه  سوال

 



  تامين كنندگانراهنماي كاربري  

 

 

 

 كرد. Cancelپس از آن صفحه زير باز مي شود كه در صورت عدم نياز به پرينت مي توان آن 

 

 نيد. ن را باز كزماني كه مسئول خريد به سوال شما پاسخ داد پيامي مانند زير در كارتابل اوراكل شما مي آيد آ

 

 كليك كنيد. "Message"برروي گزينه 



  تامين كنندگانراهنماي كاربري  

 

 

 

 

 را بزنيد. "Reply"متن پاسخ داده شده به سوال را مي توانيد ببينيد در صورت نياز به جواب مجدد بايد گزينه 

 

 

 

  



  تامين كنندگانراهنماي كاربري  

 

 

 

 جديدي از استعالم/مناقصهدور 

باز  مذاكره را در صورتي كه استعالم/مناقصه اي بسته شده باشد و ذوب آهن نياز ببيند به داليلي دور جديدي از

داده  شانب آهن نتعالم/مناقصه دور جديد در پورتال ذوابراين مجددا اطالعات مربوط به اسكند و دور قبلي را ببند بن

 به آن پاسخ دهيد.مي شود و شما مي توانيد 

 "Create Quote"ين استعالم/مناقصه پاسخ داده باشيد، پس از انتخاب گزينه در صورتي كه شما به دور قبلي ا

 ماييد.ن ثبتكرده و سپس مجددا  بروزرسانيپاسخ قبلي شما نشان داده مي شود و شما بايددر صورت نياز آن را 

 پيامي مانند زير به كارتابل شما ارسال مي شود:در صورت دعوت به دور جديد استعالم/مناقصه 

 

 كليك نماييد. "Round Modification"بايد آن را باز كرده و برروي گزينه 



  تامين كنندگانراهنماي كاربري  

 

 

 

 

 

كارتابل شما قابل  "Your Company’s Open Invitations"در اين صفحه استعالم/مناقصه مدنظر در قسمت 

  .رويت است

 

ده شو اعموالرا بزنيد و تغييرات  "View Round Modifications"گزينه  "Actions"آن را باز كنيد و از قسمت 

 نسبت به دور قبل را مشاهده نماييد.توسط ذوب آهن 



  تامين كنندگانراهنماي كاربري  

 

 

 

 

 تغييرات دور جديد نسبت به دور قبل را مشاده مي كنيد:

 

 نماييد. Submitپاسخ خود را  "Create Quote"پس از آن در صورت تمايل از گزينه 



  تامين كنندگانراهنماي كاربري  

 

 

 

 

ما قبلي به شو بلي اين استعالم/مناقصه پاسخ داده باشيد اطالعات پاسخداشته باشيد چنانچه شما به دور ق توجه

 ،"Continue"كورده و سوپس گزينوه  بروزرسوانينشان داده موي شوود و شوما تنهوا در صوورت نيواز بايود آن هوا را 

"Validate"  و در نهايت"Submit" .را بزنيد 

 


