
  اطالعات مهم جهت استفاده از سامانه جامع تامین کنندگان
 

 www.esfahansteel.ir چیست ؟  اصفهان ذوب آهن شرکت سهامی سایت اصلی .1

 استفاده نمایید. Google Chromeگرمرورجهت استفاده از سامانه هاي تامین کنندگان از  .2

ــرکت، در بخش  ؟اســت چگونه تامین کنندگان جدیدثبت نام براي  .3 ــایت اصــلی ش گان، دکننتامین در س
   ورود اطالعات تامین کنندگان را انتخاب نمایید.

  
 

  

http://www.esfahansteel.ir


پس از انتخاب صفحه زیر مشاهده می گردد. جهت مشاهده نحوه ثبت نام از فایل راهنماي کاربران که در این صفحه در 
  دسترس می باشد استفاده نمایید.

 
مطابق فایل راهنما و تکمیل مراحل آن شماره ثبت نام اولیه  زچیست ؟ پس ا)  Case Noشماره ثبت نام اولیه ( .4

ـــماره ثبت نام اولیه یک عدد  ـــما اعالم می گردد. ش رقمی نیز در قالب یک  5تماس تایید کننده مدارك به ش
شماره ثبت نام اولیه در  سترسی به  سال می گردد. د شما ار سمت ایمیل براي  شده هاق امکان  شرکت داده 

 پذیر است.

براي شما ایجاد  ERPرقمی در سیستم یکپارچه  6پس از تایید مدارك، یک کد  ؟ چیستشماره تامین کننده   .5
 شما می رسد. به اطالع SMSمی شود که از طریق 

؟ پس از تخصــیص شــماره تامین کننده به شــما یســت چ سامانه جامع تامین کنندگان نام کاربري و کلمه عبور .6
کلمه عبور می توانید از وتامین کننده به عنوان نام کاربري حداکثر پس از یک روز کاري با اســتفاده از شــماره 

سهامی ذوب آهن اصفهان  شرکت  کلمه عبور برا اشخاص حقوقی  استفاده نمایید.سامانه جامع تامین کنندگان 
شد. شماره ملی می با شخاص حقیقی  سه ملی و براي ا ستم تامین کنندگان ملزم به  شنا سی پس از اولین ورود به 

  عبور خود می باشند.تغییر رمز 

   



ستفاده از  .7 ست سامانه جامع تامین کنندگانا شرکت، بخش تامین کنندگان،  ؟ چگونه ا صلی  سایت ا در 
 سامانه جامع تامین کنندگان مطابق شکل زیر، با نام کاربري و رمز عبور ذکر شده قابل استفاده می باشد.

 

 
و  محترم منظور فراهم کردن فرصت برابر براي تامین کنندگانقابلیتهاي سامانه جامع تامین کنندگان چیست؟  به  .8

مشاهده در این سامانه امکان  افزایش سرعت انجام کار، سامانه جامع تامین کنندگان راه اندازي گردید.

به استعالم و  ثبت پیشنهادهاي فنی و بازرگانیو ذوب آهن اصفهان سهامی شرکت فعال استعالم/مناقصه هاي 
 پذیر می باشد.  امکانمناقصه 

  



 Sourcingقســمت  چگونه اســت؟ پس از ورود به ســامانه نحوه مشــاهده لیســت اســتعالم ها و مناقصــات .9

supplier  زیر شاخهSourcing   روي و سپسSourcing home page   با درج عالمت کلیک نموده و
لیست  go کلیک بر روي دکمه  و سپسمطابق شکل زیر    Title روبروي کلمه در قسمت(عالمت درصد)  % 

 فعال شرکت مشاهده شود. استعالم ها و مناقصات

  
 

ستعالم ها و .10 شرکت در ا سامانه مناقصات چگونه است؟ لطفا در این خصوص  نحوه  از مستند راهنماي کاربران 
 . جامع تامین کنندگان یا فیلم آموزشی سامانه جامع تامین کنندگان استفاده نمایید

سامانه جامع تامین کنندگان ؟  جامع تامین کنندگان چگونه است سامانهنمودن  فارسینحوه  .11 صفحه ورودي  در 
 اقدام نمایید.فارسی که به رنگ سفید انتخاب زبان، نسبت به انتخاب زبان  در قسمت

  سرپرستی آمار، سیستم ها و تحلیل بازار
  معاونت خرید

 1400خرداد  –شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان 


