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 توسط خود تامين كننده در خارج از سازمان نام تامين كننده جديدثبت 

ه اقدام به در این صفحالکترونیکی تامین کنندگان شود و هر تامین کننده جهت ثبت نام باید وارد درگاه ثبت نام 

   Mozillaا یو  Chromeهاي  رمرور گبا استفاده از تامین کنندگان براي دسترسی آسان  نماید.تکمیل اطالعات خواسته شده 

 نگا کنندوارد شوید از قسمت تامین   https://www.esfahansteel.irبه پرتال شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به نشانی  

 را انتخاب نمائید. نکنند گاگزینه ورود اطالعات تامین 

 

خص شده در فیلدهاي مشدرخواستی اطالعات در صفحه اول نیاز است پس از آن صفحه اي مشابه عکس زیر باز می شود، 

 وارد کردن اطالعات براي فیلدهاي ستاره دار الزامی است.. دنشووارد 
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رصورتی که در صورتی که شما یک تامین کننده حقیقی هستید در فیلد اول نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید و د

شما ا هکلیه فرم  درنسبت به ثبت نام یک تامین کننده حقوقی اقدام نموده اید در این فیلد نام کامل شرکت خود را وارد نمائید.

 .یر می باشدد و قابلیت جستجو بروي این فیلد امکان پذیایی می شوبا این نام شناس بعنوان تامین کننده،

 کدد. ینکیکی را وارد  "شماره ملی اشخاص حقیقی"و  "شماره شناسه ملی شرکت"است از بین دو فیلد اطالعاتی  الزم

ی می شود، تصادي با این کد شناسایجهت شرکت در معامالت اقحقوقيیک کد معامالتی است که هر تامین کننده نیز اقتصادي 

 را نیز وارد نمایید. "کد اقتصادي"باید حتما  "شماره شناسه ملی شرکت"بنابراین در صورت تکمیل فیلد  

و اطالع ما شد. از این ایمیل جهت ارتباط با یوارد نمایایمیل خود یا شرکت را باید آدرس "پست الکترونیک"در فیلد 

انند دقت شود وارد کردن فرمت درست براي پست الکترونیک)م می شود. استفاده شما نام کاملانی الزم قبل از ثبت رس

abcd@gmail.com.ه مسئول وارد کردن نام و نام خانوادگی فردي ک( الزامی است در غیر این صورت سیستم به شما خطا می دهد

و همراه فرد  باید شماره هاي تلفن ثابتجهت ثبت راه هاي ارتباطی دیگر، . الزامی استارتباط بین شما و ذوب آهن است نیز 

 .کنیدکلیک  را "بعدي"گزینه باید پس از وارد کردن جزئیات شرکت و اطالعات تماس معرفی شده نیز وارد گردد.
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را کلیک  "ایجاد"براي این کار باید گزینه ید. یاطالعات شعب خود را وارد نماباید "آدرس"بخشدر  ر صفحه جدید ود

  کنید تا صفحه مربوط به ایجاد آدرس باز شود.

 

خود نام  ا همان شعبهدر این صفحه در ابتدا باید براي آدرس ی در ابتداي امر شما باید نام شعبه اصلی خود را وارد نمائید.

شماره ه تماس، کدپستی، شمارشهرستان، شهر،پالك،  همچون استان،ثبت اطالعاتی بنویسید.  "نام آدرس"انتخاب کرده و در فیلد 

نیز  "آدرس"، نیاز است.ثبت آدرس دقیق در فیلد شماو پست الکترونیکی جهت اطالع رسانی بیشتر از طرف ذوب آهن به  نمابر

 استفاده می شود و هرگونه محموله پستی به این آدرس ارسال می گردد.شما جهت شناسایی شعبه 

 

 "ایجاد" مشخصات سایر شعب خود را وارد نمائید.مراحل بعد قادر خواهید بود بد با استفاده از ویژگی در
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 زده شود. "اعمال"پس از تکمیل اطالعات در این بخش باید گزینه 

 

 یبروزرسان"برروي گزینه  "آدرس"نید در بخش انکته: در صورت نیاز به تصحیح موارد ثبت شده می تو" 

 کنید.مقابل آدرس مدنظر کلیک 
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  کلیک  "گشت به صفحه اصلیباز"در صفحه ایجاد آدرس برروي لینک  پس از انجام اصالحات مورد نظر

 کنید.

 

  آن  برروي برخی از فیلدها محدودیت هایی اعمال شده و چنانچه شماثبت نام توجه شود در کل فرایند

ثابت  )مانند شماره تلفننشان می دهدخطاي مربوطه را در باالي صفحه رعایت نکنید سیستم محدودیت را 

 حتی فیلد مدنظر را اصالح کرده و کار خود را ادامه دهید.تا برا رقم باشد( 8باید 

 

با تامین  در شعبات مختلف که با سیستم ارتباط خود د کاربرانیمی توان شما"اطالعات تماس"صفحه اصلی و در بخشدر 

حه اول ثبت توجه شود بر اساس اطالعات تماس وارده در صف. دیدر تعامل می باشند را معرفی نمایذوب آهن کنندگان سازمان 

 یک ردیف براي شما در این قسمت ایجاد کرده است.سیستم بطور خودکار ،نام
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د در کلیک کنید. در صفحه اي که باز می شومقابل آن "بروزرسانی"بت شده برروي گزینه براي مشاهده اطالعات ث

 .را کلیک کنید "اعمال"گزینه و سپس  صورت تمایل می توانید اصالحات و یا اطالعات تکمیلی مدنظر را وارد کنید

 

وارد ماس، تکلیک کنید. در صفحه اطالعات  "ایجاد"در صورت نیاز به اطالعات تماس جدید در صفحه اصلی برروي گزینه 

در این  تماس ایمیل، شماره هايآدرس عنوان شغلی، دپارتمان، شماره ملی، کردن اطالعاتی همچون نام و نام خانوادگی کاربر،

 ایجاد"نه گزی یدبا، دیداشته باشاوراکلی  حساب کاربري ،با این آدرس ایمیل و مشخصات یدتمایل داردرصورتی که بخش نیاز است. 

 زنید.را ب "اعمال"بایدگزینه بخش دراین اطالعات ازتکمیل پس.دیکنانتخاب  را "این اطالعات تماسحساب کاربري براي 
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ینه هاي یکی از گزتنها در هر مرحله خود را مشخص کرده و  ، نوع کارکارهاي کسب و در صفحه اصلی و در بخش طبقه بندي 

 موجود را انتخاب کنید.

اي هز طبقه بندي چنانچه شما تامین کننده اي با طبقه بندي کسب و کار متفاوت می باشید, درهر مرحله ابتدا باید یکی انکته: 

ز پاسخ دهید.بعد ا نمایش داده شده را انتخاب نمائید و ابتدا در صفحات بعدي به سواالت مربوط به نوع طبقه بندي انتخابی پاسخ

 مه دهید .به انتخاب طبقه دوم اقدام و همین رویه را تا آخرین طبقه بندي مد نظر اداکامل به دسته اول سوال ها نسبت 

 

 محصوالت و خدماتنیاز است از ساختار درختی  "محصوالت و خدماتشرح دسته بندي "و در بخش  اصلیدر صفحه 

ک کلی "ایجاد"نه . براي این کار بر روي گزیدید را انتخاب کنیارائه ده به ذوب آهن دیمی توانکه  یخدمتمحصول/نوع ، ذوب آهن

 کنید.
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ا پس از رهمه آنها د از ساختار درختی یمی توان براي این منظور،د یچندین نوع گروه را تامین نمای شماممکن است 

 گروهایید توسط تد تا در زمان یحداقل یک گروه تامین/خدمت را در زمان ثبت نام انتخاب کن شمااست  الزم. دیکنانتخاب  جستجو

 ده یا میدر صفحه باز ش براي انتخاب گروه محصول و خدماتیا ویرایش شود.و بررسی گردد و در صورت امکان تایید مسئول 

ا ر "اعمال"ینه مقابل دسته مورد نظر خود را کلیک کرده و سپس گز "فعال"و گزینه توانید تمامی موارد موجود را بررسی کرده 

 بزنید.

 

ي در باال "جستجو براي محصول و کدي مشخص"یا می توانید در صورت دانستن کد محصول و خدمت مد نظر گزینه  

 بزنید سپس کد خود را جستجو کرده و آن را انتخاب کنید. صفحه را
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 ،اي در هر گروه به زیر گروه ه "مشاهده دسته بندي هاي فرعی"گزینه وان با انتخاب ت می توجه شود

 تخاب کرده وو یا در همان سطح اول گزینه قابل اجرا را ان کردهمربوطه آن رفته و انتخاب خود را محدودتر 

 .نموداعمال 

 

، عبهشنام بانک،  اطالعات حساب بانکی از جمله نامنیاز است  "بانک جزییات مربوط به"بخش در صفحه اصلی و در 

 نید.کلیک ک "ایجاد"براي این کار برروي گزینه ثبت گردد. جهت پرداخت صورتحساب شما و شماره شباحساب بانکی شماره

 

 باید با استفاده از عالمت ذره بین در این صفحهبراي تعین بانک و شعبه مد نظر خود "ایجاد " بعد از استفاده از ویژگی 

. پس از تعیین بانک و شعبه، کنیدانتخاب در سیستم  خود را از لیست شعب موجودمد نظر  هو شعباز لیست را  بانک مد نظر خود
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شروع  IR)شماره شبا باید با درج گردددر فیلد هاي مربوطه نیز شماره شباي حساب حساب بانکی و شماره طالعات مربوط به باید ا

 را کلیک کرده تا به صفحه اصلی برگردید. "اعمال"ثبت تمامی اطالعات گزینه  پس از .(رقم داشته باشد 24شده و پس از آن 

شده خود  طالعات وارددر این مرحله نیز مانند سایر قسمت ها قادر خواهید بود با استفاده از گزینه به روزرسانی نسبت به اصالح ا

 اقدام نماید.

 

 نید.را در صفحه اصلی کلیک ک "بعدي"گزینه  ،پس از تکمیل اطالعات بانکی
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تاره دار نمایید. تمامی فیلد هاي سرا تکمیل مختلف در صفحات  طرح شده توسط ذوب آهنموارد نیاز است بخشدر این 

رده قت مطالعه کدرا باید به  "توافق نامه"بصورت مثال بندهاي عنوان شده در صفحه اجباري می باشند و حتما باید تکمیل گردند.

 گزینه مناسب را انتخاب کنید. "دارمتمام بندهاي زیر را قبول "و در فیلد 

 

  بر اساس انتخاب شما در قسمت طبقه بندي کسب  طراحی شده در این قسمت صفحاتتوجه داشته باشید

ب نوع یک صفحه عمومی است و فارغ از انتخا "توافق نامه"قابل مشاهده خواهند شد و تنها صفحه و کار 

تخاب به دلیل ان "فعالیت اشخاص حقیقی داراي مجوز"مثال صفحه  کسب و کار به همه نشان داده می شود.

امل به شما نشان داده خواهد شد و باید آن را ک در صفحه قبل "اشخاص حقیقی داراي مجوز"کسب و کار

 کنید.
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 .را کلیک کنید "بعدي"پس از تکمیل اطالعات در صفحات مختلف باید گزینه 
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. حه توضیح داده شده را پیوست کنیدمشخص شده توسط ذوب آهن که در باالي صفدر صفحه آخر شماباید مستندات 

 "اضافه کردن ضمیمه"براي این کار موارد باالي صفحه را به دقت مطالعه کنید و براي پیوست هر کدام از موارد برروي گزینه 

 کلیک کنید.

 

 تیتر باالي براي فایل مدنظر خود عنوان )توجه شود براي هر پیوست باید نام مربوطه از در صفحه اي که باز می شود،

س عریف کنید. پت( را درج کرده و در فیلد شرح براي آن شرح مناسبی کپی شود و در اینجا قرارداده شود ""صفحه بین دو عالمت 

 بزنید.را  "اعمال"گزینه  در انتها نیز. کلیک کرده و فایل خود را انتخاب کنیدرا Choose Fileاز آن گزینه 
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گزینه احل پس از اتمام کلیه مرپیام مربوط به پیوست شدن فایل مربوطه به شما در باالي صفحه نشان داده می شود، 

 .دیکنرا کلیک "ارسال"

 

به  شماذوب آهن نشان داده می شود و ازین پس وضعیت ثبت نام  بهشما ارسال درخواست ثبت نام  بر پیامی مبنی

 آدرس ایمیل وارده شده ارسال خواهد شد.
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 به مانند عکس زیر به آدرس ایمیل وارد شده در صفحه اول ثبت نام شما ارسال می شود:ایمیل 

 

 کلیک کنید:Prospective Supplier Registration Status Pageآن را باز کرده و برروي لینک 

 

بت ثزده شده یعنی  Pending Approvalوضعیت ثبت نام شما در ذوب آهن در اینجا مشخص می شود. مقابل نام شرکت 

 مربوطه در ذوب آهن است. گروهنام شما در حال بررسی توسط 
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 :و  تبازگشو به صفحه قبلی  می توان استفاده کرد "بازگشت"از گزینه  در تمامی صفحات ثبت نام نکته

 را برورسانی کرد.وارده اطالعات 

  ا هر لحظهمی توان استفاده کرد و اطالعات ثبت شده ت نیز در هر صفحه "ذخیره براي بعد"نکته: از گزینه 

یستم ساین گزینه، کردن ذخیره کرد و در فرصت مناسب دیگري ادامه فرایند را پیش برد. پس از کلیک  را

ره کنید تا به شما می دهد آن را در جایی ذخیدر باالي صفحه به شما پیغامی خواهد داد و لینک مربوطه را 

 بعدا با استفاده از آن ادامه مراحل را پیش روید. 

 

 ، ایمیل مانند عکس زیر:این لینک به آدرس ایمیل وارد شده نیز ارسال می شود
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 Prospective Supplierایمیل را باز کنید و هرزمان که نیاز است ادامه فرایند ثبت نام را انجام دهید برروي لینک 

Registration Status Page  .کلیک کنید 

 

بلی وارد نید تا اطالعات قکلیک ک" Update"برروي گزینه  پس از کلیک برروي لینک گفته شده صفحه زیر باز می شود،

 پیش ببرید.شما نشان داده شود و شما ادامه کار را شده به 
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ی آهن ارسال م مربوطه در ذوب ت ثبت نام شما براي افراددرخواسپس از ثبت اطالعات کامل ثبت نام و زدن گزینه ارسال، 

راي شما ین ارتباط بافراد تایید کننده از شما بخواهد به لیست سواالت تکمیلی پاسخ دهید ایمیلی در ا یکی از شود. در صورتی که

 ارسال می شود:

 

 .کلیک کنید Hereو برروي گزینه آبی رنگ  ایمیل را باز کنید
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 .کلیک کنید Respondصفحه زیر باز می شود برروي گزینه 

 

 وزرسانیبرآنها را  بعد از آن شما تمامی اطالعات خود که در زمان ثبت نام وارد کرده بودید را مشاهده می کنید می توانید

د تایید کننده ، ارزیابی حین ثبت نام)لیست سواالت جدیدي که افرا4پیش ببرید. در صفحه  "بعدي"کرده و صفحات را با گزینه 

 کلیک کنید." Update"را مشاهده می کنید برروي گزینه آنها پاسخ دهید( در ذوب آهن نیاز دانسته شما به 

 

را  در پایین صفحه I have read and accepted the terms and conditionدر صفحه اي که باز می شود گزینه کنار متن 

 را کلیک کنید. "پذیرفتن"گزینه بزنید و سپس 



ESCO راهنماي ثبت نام تامين كنندگان در سيستم اوراكل ذوب آهن 

 
 
 

 

 را بزنید. "ادامه"و گزینه  سپس به سواالت طرح شده پاسخ دهید

 

 

 برگردید. 4را بزنید تا به صفحه اصلی  "ثبت"پس از آن گزینه 
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ب آهن ارسال را کلیک کنید تا دوباره اطالعات شما به ذو "ارسال"را بزنید و سپس گزینه "بعدي"گزینهدر صفحه اصلی، 

 ی شود(سواالت ارزیابی حین ثبت نام براي شما ارسال مپاسخ به به ارسالمجدد اطالعات شما همراه )ایمیل مربوط شود.

ي رد نیاز برا، دو ایمیل حاوي اطالعات موپس از انجام بررسی ها در ذوب آهن در صورت تایید شما بعنوان تامین کننده

 را باز کنید.ها )مانند عکس زیر( می شود یکی از آن  ارد شدن به اوراکل براي شما ارسالو

 

 .کلیک کنید تا سیستم اوراکل باال بیایدOracle Application systemمتن ایمیل به صورت زیر است برروي لینک 
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که همان آدرس ایمیل شما می (PE.MORADIAN@GMAIL.COM)مشخص شده در ایمیل مانند سپس با نام کاربري

 شوید.اوراکل وارد  (Wn6!85)مانند و پسورد داده شده در متن ایمیلباشد 
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 نیاز است پسورد خود را تغییر دهید. سپس

 

ار و تکر (New Password)( و ثبت پسورد جدید در فیلد بعديCurrent Passwordپس از ثبت پسورد فعلی در فیلد اول)

 را بزنید. Submitگزینه  (Re-enter New password)آن در فیلد سوم

 دارید. پس از آن شما به کارتابل اوراکل خود دسترسی

 

 نکی براي شماایمیل مربوط به تایید حساب با آهن نیزانکی شما توسط مسئولین در ذوب اطالعات حساب ب رد/پس از تایید

 ایمیلی مانند عکس زیر ارسال می شود.
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 هديريت پروفايل توسط تامين كنندم

رد ات تماس وابراي اطالعیوزر و پسورد اوراکلی کننده در سیستم اوارکل ذوب آهن، در صورت تاییدشدن شما بعنوان تامین

راکل را در سیستم اودسترسی انجام برخی امور مانند مدیریت پروفایل خود شما و  شده توسط شما در سیستم ایجاد می شود

 دارید.

 وارد پروفایل خود شوید.طریق مسیر زیر از خود باید وارد سیستم اوراکل شده و براي مدیریت اطالعات

Supplier Profile&User ManagerSupplier Administration 

یبه سازمان دو یا حساب بانکی جدید یکن بروزرسانیرا خود اطالعات حساب بانکی ثبت شده  دینیاز دارشما بصورت مثال 

 شوید.Banking Detailsباید وارد قسمت براي انجام این کار  د.یذوب آهن ارائه ده

 

 .دیشوحساب ن آUpdateوارد قسمت  خود، در صورت نیاز به ادیت حساب قبلیپس از آن صفحه زیر باز می شود، 
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 را بزنید. Saveتغییرات مد نظر را ثبت نماید و در انتها گزینه 

 

 رخواستدتغییر کرده یعنی  Change Pendingبه  Approvedپس از آن مشاهده می کنید که وضعیت اطالعات بانک از 

 ارسال شده است. در ذوب آهن تاییدات تغییر اطالعات حساب بانکی براي
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ه مانند را زده و تمامی اطالعات را ب Createدر صورت نیاز به ایجاد اطالعات حساب بانکی جدید باید گزینه اما 

 د.یوارد کن نام که در بخش اول توضیح داده شد،ثبت  "اطالعات بانک"قسمت

 

افراد ي برا تامین کننده، درخواست تغییر در پروفایلیک در قالب شما  در اطالعات پروفایل اساسی تغییرهر گونه 

 د.سی قرار گیرتا مورد برر ارسال می گرددذوب آهن در سازمان مشخص شده

 ات و...روالتغییر در باقی قسمت هاي پروفایل نیز ممکن است مانند اعمال تغییرات در آدرس ها، گروه محصوالت و خدم

د آن مربوط به خو براي هر کدام باید وارد صفحه شماکار این موارد نیز مانند تغییرات در اطالعات بانک است با این تفاوت که 

 شوید.خود در پروفایل اطالعات 

 


