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(Daha önce Ariba kullanmamış olan) tedarikçiye e-posta davetiyesi 

Etkinliğe doğrudan katılmak 
için buraya tıklayabilirsiniz. 
-İlk kez giriş yapıyorsanız, 4 

numaralı slayta bakın 



 

Tedarikçi Girişi 

Kullanıcı adınızı ve 
şifrenizi giriniz (BI-

Etkinlikleri için daha önce 
kullandığınız kullanıcı adı) 

Yardıma ihtiyacınız 
olursa, 

desteğe tıklayın. 
Şifrenizi 

bilmiyorsanız buraya 
tıklayın 



 

İLK GİRİŞ 

Buradan jenerik el 

kitabına erişirsiniz 

Hesap kurulumu 
istiyorsanız buraya 
tıklayın 

Ariba'yı daha önce 
kullandıysanız ve bir 

hesabınız varsa, burayı 
tıklayın. 



 

İLK GİRİŞ 

Lütfen SADECE - * - ile işaretli istenen bilgileri doldurun. 

Tüm işler 
bittikten sonra 

lütfen “Gönder” e 
tıklayın. 

Hesapla ilişkili e-posta 
adresi kayıt sırasında 

değiştirilemez. Daha sonra 
değiştirilebilir 

Kullanıcı adının bir E-posta 
adresi biçiminde olması 

gerekir, gerçek bir E-posta 
adresi olması gerekmez (büyük 

ve küçük harfler ayırt edilir) 

Şart ve koşulları 
kabul etmeniz 

gerekir 



 

Doğru şekilde kaydolduğunuzda ekranınız şöyle görünmelidir 

Burada etkinliklerinizi 

görüyorsunuz - devam etmek 

için linkin üzerine tıklamanız 

yeterli 



 

Burada bu etkinlik için 
kalan zamanı 
görebilirsiniz. 

Bu süre geçtikten 
sonra, teklifinizi 

gönderemez veya 
değiştiremezsiniz 

İlgili tüm etkinlik 
bilgilerini buradan 
yazdırabilirsiniz. 

Etkinliğe eriştikten sonra Etkinlik Açılış sayfası 

Etkinliğe katılmak 
istemiyorsanız lütfen 

buraya tıklayın 
(seçiminizi gözden 

geçiremezsiniz) 

Buradan kişisel 
ayarlarınızı 

değiştirebilirsini
z 

- ÖNEMLİ - 
Katılmak istiyorsanız, buraya 

tıklamanız gerekir !! 
Alıcı için bir sorunuz 
varsa, lütfen Etkinlik 

Mesajlarına tıklayın ve 
doğrudan bu etkinliğin 

Proje Sahibine 
yazabileceksiniz. 

- ÖNEMLİ -  
Buraya tıklamadan ileriye 

GİDEMEZSİNİZ! 

“İleri”ye ya da oka 
tıkladığınızda içeriği 

inceleyebilirsiniz. 

Buradan dosyayı 
indirebilirsiniz 

Buradan ilgili etkinlik 
bilgilerini indirebilirsiniz 

- hem Excel'deki 
etkinliğin içeriği hem de 

ilgili tüm ekler - TÜM 
öğeleri seçtiğinizden ve 

indirme işlemini 
tıkladığınızdan emin 

olun 



 

Bazı önkoşullar olabilir 

Bazı sorular denetleyici olarak 
tanımlanabilir (Olaydan Olaya 
değişebilir). Örneğin: Tedarikçi 

davranış kurallarını kabul 
etmiyorsanız ve “hayır” olarak 

cevaplarsanız, etkinlik o an sizin 
için biter. 

 
Proje hakkında daha 
fazla bilgi edinmek 

için içeriğe göz 
atabilirsiniz. 

Tüm ilgili kalemleri 
cevaplamanız 

gerekir 

Tüm ilgili kalemleri 
doldurduğunuzda, 
lütfen "Tamam" ı 

tıklayın. 
* İşaretli satırların 

doldurulması 
zorunludur.  



 

Ön koşulları kabul edin 

Cevabınızı 
göndermek 

istiyorsanız lütfen 
“Tamam” ı tıklayın. 



 

Lütfen, teklif vereceğiniz tüm grup ve/veya ilgili kalemleri seçin 

Seçili grupları göndermeniz 
gerekir (yalnızca hangi grup için 

teklif vermek istediğinizi 
onayladıktan sonra teklif 

verebilirsiniz)  



 

 

Etkinlik İçeriği 

Şimdi ek ile ilgili kalemleri 
yanıtlamanız/doldurmanız 

gerekiyor 

Çalışmanızı 
göndermeden 

kaydedip ileriki bir 
aşamada 

sonuçlandıracaksınız, 
lütfen buraya tıklayın. 

Etkinlikle ilgili Proje 
Sahibine herhangi bir 
sorunuz varsa, mesaj 
göndermek için lütfen 

buraya tıklayın. 

Teklifinizi 
değiştirdiyseniz - 
buraya tıklayarak 
önceki versiyona 

dönebilirsiniz. 

Tam ve son 
cevabınızı 

göndermek 
istediğinizde burayı 

tıklayın. 

Excel'deki bir etkinliğin 
içeriğini daha önce 

indirdiyseniz ve cevabınızı 
çevrimdışı olarak hazırlamak 

istiyorsanız, buraya 
tıklayarak yanıtınızı 

girebilirsiniz. Bazı bağlantıları 
görüntüleyebilir veya 

bazı belgeleri 
indirebilirsiniz. 



 

Etkinlik İçeriği 

HATA MESAJI ! 

Devam etmek için 
giriş gerekli! 

Burada sonraki 
adımlar hakkında bir 
"önizleme"niz olur 

Cevabınızı göndermek 
istiyorsanız ve bazı 

istenenler eksikse, hata 
mesajı alırsınız. 



 

Cevabınızı gönderin 

Yanıtınızın 
durumunu görmek 

için Yanıt Geçmişi'ni 
tıklayın. 

Cevabınızı göndermek 
istiyorsanız lütfen 

“Tamam” ı tıklayın. 

Yanıtınızın gönderildiğine 
dair bir onay e-postası 

almayacaksınız. Yine de, 
yanıt geçmişinizi tıklayarak 
yanıt durumunuzu kontrol 

edebilirsiniz. 



 

Yanıt Geçmişi 



 

Etkinlik Sonu 

Süre dolduğunda, 
aşağıda belirtilen e-

posta bildirimini 
alırsınız.  



 

Etkinlik açık olduğu sürece yanıtınızı düzeltebilirsiniz. 

Buraya tıklayarak, 
etkinlik açık olduğu 

sürece yanıtınızı 
düzeltebilirsiniz. 

 

Burada bu etkinlik için 
kalan zamanı 
görebilirsiniz. 

Bu süre geçtikten sonra, 
teklifinizi gönderemez 
veya değiştiremezsiniz 

Teklif aşamasında 
veya Sorular ve 

Cevaplar Oturumu 
açıkken, mesaj 
oluşturabilir ve 

gönderebilirsiniz. 



 

Teşekkürler! 



 

Ariba Müşteri Desteğiyle Bölümü ile  
Çalışma  



 

Aradığınızı bulamıyor musunuz? Size yardımcı olmamıza izin verin. 

İletişim tercihinizi seçin: 

 
E-posta SAP Ariba Müşteri Desteği 

 
Canlı sohbet ile yardım alın 

 
Telefonla yardım alın 

Ariba Ticaret Bulutu Tedarikçi Desteği 

• Destek, telefon, sohbet (EN, FR, ZH, Br-Port, ES) yoluyla sunulur ve çevrimiçi hizmet talepleri 

Yardım butonu ile sunulur. 

• Destek sayfası sizden önce veritabanında arama yapmanızı isteyecektir. Sorunuzun cevabını 

bulamazsanız, desteğe başvurmak için ek yöntemler görünecektir: 

• Telefonla Yardım Al'a 

tıkladığınızda, bazı bilgiler 
vermeniz istenecek ve bir sonraki 

uygun uzman sizi arayacaktır 



 

Sohbet Desteği 

Bu, tavsiye edilmese de, ilk mesaj olmadan da bir sohbet başlatabilirsiniz. Yazıp, Sohbeti 

Başlata tıkladığınızda, bir destek uzmanı yanıt yazacaktır. 



 

Gezinme sırasında: tedarikçiler yerinde rehberliğe sahiptir 

• Ariba Ticari Bulutun 

neresinde olursanız olun, 

ürün içi yardım alırsınız 



 

Ariba Alış Veriş Topluluğu 

• Etkinliklere katılım, Hesap Ayarları ve 

diğer işlevlerle ilgili tüm bilgiler, Ariba 

Kullanıcı Topluluğunun Öğrenme 

Merkezinde bulunmaktadır. 

Oraya ulaşmak için, Yardım Merkezi > 

Belgeler'e tıklayın. 

• Burada size Ürün Belgeleri ve Video 
Dersleri sunulur. 



 

Bir sorum veya sorunum olduğunda Ariba'ya mı yoksa 
müşterime mi başvurmalıyım? 

• Ariba Müşteri Desteği, hesabınızı nasıl kullanacağınızı anlamanıza yardımcı olabilir, ancak 

müşterileriniz, kendi iç iş süreçlerine göre neye ihtiyaç duyduklarını en iyi şekilde 

açıklayabilir. 

• Ariba Müşteri Desteği, Ariba hesabınızda gezinme, hesabı kullanma veya anlama ile ilgili 

her konuda size yardımcı olabilir. 

• Sorularınız varsa veya etkinlikteki belirli sorularla ilgili açıklamaya ihtiyacınız varsa, 

müşterinizle iletişime geçin. 
• Hesap ayarlarınız hakkında sorularınız varsa hesap yöneticinize başvurun. 

a. Yöneticiyseniz, kendiniz ve şirketinizin hesabındaki diğer tüm kullanıcıların ayarlarını 

kontrol edersiniz. 

b. Yönetici değilseniz ek izinler isteme, şifrenizi sıfırlama ve diğer kullanıcı ayarlarını 

yapılandırma konusunda yardım için hesap yöneticinize başvurun. Yöneticinizin kim 

olduğunu ve bu kişiyle nasıl iletişim kuracağınızı öğrenmek için, hesabınızın sağ üst 

köşesindeki adınızı tıklayın ve Yöneticiyle İletişim'i seçin. 



 

Tedarikçi Web Seminerleri 

Ariba Kaynak tedarikçileri için web seminerlerine Tedarikçi Başarı Oturumları denir. 

SAP Ariba bunları düzenli bir şekilde başlatmakta ve hepsi uygun bir portalda tutulmaktadır. 
Buraya tıklayın. 

Buraya tıklayarak katılmak istediğiniz oturumu seçebilir ve kayıt olabilirsiniz. 

Tedarikçiler ayrıca bu web seminerlerini Ariba Topluluğu'nda bulabilirler. 
(https://uex.ariba.com/auc/node/72912). 

Bir oturum için kayıt yaptırmakta herhangi bir sorunuz veya sorununuz varsa, SAP Ariba 
Tedarikçi Web Semineri ekibine SuccessSessions@sap.comadresinden ulaşabilirsiniz. 

https://uex.ariba.com/auc/node/72912
mailto:SuccessSessions@sap.com

