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Bevezetés
Tisztelt Beszállítónk!
A beszállítóinkkal meglévő együttműködés legszélesebb körű kiaknázására, valamint a beszállítóink és az általuk nyújtott
termékek és szolgáltatások vállalatcsoportra kiterjedő átláthatóságára az E.ON egységes szemléletű, eszközzel támogatott
beszállítói kapcsolatkezelő rendszert (supplier relationship management - SRM) működtet.
A beszállítók belépése az SRM-folyamat egyik lépése, amely biztosítja, hogy a már meglévő, valamint az újonnan csatlakozó
beszállítók is megfeleljenek az E.ON által támasztott alapvető követelményeknek. A beszállítók belépési folyamatához
tartozó legtöbb lépésre online portálon keresztül kerül sor.
Új beszállítóként a Supplier Self Registration (SSR, beszállítói önregisztrációs) felületen kell megadnia cége adatait. A
sikeres regisztráció után jogosult arra, hogy pályázatokra és e-aukciókra kapjon meghívást.
A beszállítói belépési folyamat további lépései során előfordulhat, hogy – szükség esetén – kérdőíveket kell kitölteni, illetve
dokumentumokat és tanúsítványokat kell benyújtania az online portálon keresztül. Ha a cég sikeresen túljutott a beszállítói
belépési folyamaton, akkor kap egy anyagcsoport-specifikus jóváhagyást, és ezután már fogadhat megrendeléseket.
Ez az útmutató a beszállítói belépési folyamat sikeres teljesítéséhez nyújt segítséget. Amennyiben a folyamattal
kapcsolatban kérdése merülne fel, lépjen kapcsolatba a felelős E.ON beszerzővel. Az online portál használatára vonatkozó
technikai kérdéseket az online portált biztosító cég (SynerTrade) részére telefonon (+49-800-5893334) vagy e-mailben
(support.eon@synertrade.com) tudja feltenni.
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Meghívás az E.ON
beszállítói önregisztrációjára (SSR)
Gratulálunk!
• Az e-maillel Ön az E.ON egyik
lehetséges beszállítójaként
meghívást kap.
• Kérjük, hogy a portálra történő
belépéshez használja az emailben elküldött hivatkozást és
bejelentkezési adatokat.

• Az egyszeri belépési jelszót külön
e-mailben küldjük el Önnek.
https://eon.synertrade.com
2019.02.27.
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Belépés az online portálra

• Kérjük, hogy a portálra történő belépéshez használja az e-mailben elküldött hivatkozást és
bejelentkezési adatokat.
• Az egyszeri belépési jelszót külön e-mailben küldjük el Önnek.
• Amennyiben elfelejtette vagy elveszítette jelszavát, visszaállíthatja a „Nem lehet bejelentkezni?”
hivatkozásra kattintással

2019.02.27.
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Üdvözöljük a beszállítói önregisztráció
oldalán
• A sikeres belépést követően Ön
az online portál kezdőoldalát
látja.
• A megjelenő fülek mind részét
képezik a regisztrációs
folyamatnak.
• Ahhoz, hogy „Mentse” az
adatokat és a következő részre
léphessen, minden esetben a „
Következő” elemre kell
kattintania.

2019.02.27.
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Beszállítói önregisztráció:
A „Vállalat és elérhetőségek” fül
• Kérjük, adja meg a vállalatára és
az elsődleges kapcsolattartóra
vonatkozó adatokat.
• A kötelezően kitöltendő mezőket
piros aláhúzás jelzi (ez a további
oldalakon szereplő mezőkre is
érvényes).
• A következő oldalra a „
Következő” gombra (jobb alsó
sarokban) kattintva léphet.

Kérjük, adja meg a jövőbeli kapcsolattartó
személy e-mail címét. A beszállító
önregisztrációjának közzétételét követően
minden kommunikáció / a megrendelések

továbbítása ezen az e-mail címen keresztül
történik majd!
2019.02.27.
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Beszállítói önregisztráció:
A „Céges kapcsolatok” fül
• Egy vagy több új kapcsolattartó
személy létrehozásához
kattintson az „Új kapcsolat”
elemre.

• Adja meg a kapcsolattartáshoz
szükséges összes kötelező
információt.
• A kapcsolattartói bejegyzés
mentéséhez kattintson a
elemre, majd az „ Alkalmaz”
gombra.
• A következő oldalra a „
Következő” gombra (jobb alsó
sarokban) kattintva léphet.

2019.02.27.
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Beszállítói önregisztráció:
A „Gyártó telephelyek” fül
• Új helyszínek/telephelyek
megadásához kattintson az „ Új”
elemre.
• A bejegyzések mentéséhez
kattintson a
elemre, majd az
„Alkalmaz” elemre.
• A következő oldalra a „ Következő”
gombra kattintva léphet.

2019.02.27.
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Beszállítói önregisztráció:
A „Tanúsítvány áttekintés” fül
A regisztrációhoz kötelezően fel kell tölteni a
Cégkivonatot, a lenti utasításoknak megfelelően.
A dokumentumot „*Cégkivonat” névvel töltse
fel. A fejléc feltöltését követően további
oszlopokat kell kitöltenie. A „Érvényesség
kezdete” mezőbe az aznapi dátumot kell beírnia,
a „Érvényesség vége” mezőbe a „31.12.2099”
dátumot. A „Tanúsító hatóság” mezőbe pedig
írjon be egy véletlenszerűen kiválasztott számot,
pl. nullát.

•
•
•
•
•
•

Új tanúsítványok feltöltéséhez kattintson az „Új” elemre.
A legördülő menü „ Tanúsítvány neve” oszlopából válassza ki a megfelelő tanúsítványt.
Kérjük, adja meg a tanúsítvány érvényességét a „Érvényesség kezdete” és a „Érvényesség vége” mezőben.
A
elemre kattintva kapcsolódó dokumentumokat is feltölthet (lásd a leírást a következő oldalon).
A bejegyzések mentéséhez kattintson a
elemre, majd az „Alkalmaz” elemre.
2019.02.27.
A következő oldalra a „ Következő” gombra kattintva léphet.
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Dokumentumok feltöltése a
dokumentumlistába
Figyelem: A rendszer nem tölti fel a dokumentumokat a
dokumentumlistába, amennyiben nem kattint a „Mentés” gombra!

• Új tanúsítványok feltöltéséhez kattintson az „ Feltöltés” elemre.
• Ekkor felugrik egy ablak. Az „áthúzás” módszerrel vagy a böngésző segítségével („File kiválasztása”
hivatkozás) egy vagy akár több dokumentumot is feltölthet.
• A sikeres feltöltést követően a „ Bezárás” elemre kattintással zárhatja be az ablakot.
• A dokumentumlista módosításait a „ Mentés” elemre kattintva mentheti el.
2019.02.27.
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Beszállítói önregisztráció:
A „Dokumentumok” fül

• Amennyiben szükséges, további dokumentumokat is felölthet az E.ON számára.
• Kattintson az „ Több file feltöltése” elemre. Ekkor felugrik egy ablak. Kiválaszthatja a feltölteni kívánt
dokumentumokat.
• A következő oldalra a „ Következő” gombra kattintva léphet.

2019.02.27.
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Beszállítói önregisztráció:
A „Beszállítói Magatartási Kódex” fül
A beszállítói Magatartási Kódex elfogadása
kötelező a beszállítói önregisztráció során. A
regisztráció a Magatartási Kódex elfogadásának
hiányában nem folytatható.

•
•
•
•

Az oldalon Önnek el kell fogadnia az E.ON Beszállítói Magatartási Kódexét.
A hivatkozáson keresztül a dokumentum több nyelven is letölthető.
A legördülő listában válassza ki a „ Igen” elemet, majd kattintson a „ Közzétesz” elemre.
A következő oldalra a „ Következő” gombra kattintva léphet.
2019.02.27.
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Beszállítói önregisztráció:
A „Véglegesítés” fül

• Ellenőrizze a megadott adatokat, majd hagyja jóvá a „ Befejezés” elemre kattintva.
• Figyelem: Miután a „Befejezés” elemre kattintott, többé nem módosíthatja a beszállítói önregisztráció során
megadott információkat.
2019.02.27.
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Beszállítói önregisztráció:
A regisztráció sikeresen befejeződött
Nagyon köszönjük!
• Ön befejezte beszállítói önregisztrációt.
Adatainak módosítása kizárólag az E.ON
kérésére lehetséges.
Az online platformon létrehozott fiókját
inaktiváljuk.
• Nem teljes vagy hibás információ esetében a
rendszer elutasítja a regisztrációját és
javításra visszaküldi Önnek.
• Hamarosan felvesszük Önnel a kapcsolatot
e-mailen keresztül, amennyiben az E.ON
leellenőrizte regisztrációját. Ezt követően
meghívást kaphat tenderekre és elektronikus
úton zajló aukciókra.

2019.02.27.
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2019.02.27.
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A beszállítók regisztrációs folyamatának
folytatása
Gratulálunk!
• Mihelyst vállalata sikeresen
befelyezte a beszállítói
önregisztrációs folyamatot, Ön
máris kap egy meghívót a
következő lépések végrehajtására.
• Az e-mailben található hivatkozás
újra az online platformra viszi Önt,
ahol folytathatja a beszállítók
belépési folyamatát.
• Kérjük, használja a beszállítói
önregisztrációs folyamat elején
kapott, a belépéshez szükséges
felhasználói azonosítót és az Ön
által kiválasztott jelszót.

https://eon.synertrade.com
2019.02.27.
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Belépés az online portálra

• Kérjük, hogy a portálra történő belépéshez használja a beszállítói önregisztráció megkezdésekor e-mailben
elküldött hivatkozást és bejelentkezési adatokat.
• Használja az Ön által kiválasztott jelszót.
• Amennyiben elfelejtette vagy elveszítette jelszavát, azt visszaállíthatja az „Nem lehet bejelentkezni?”
2019.02.27.
hivatkozásra kattintva.
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Az online platform felületének beállításai
• Az online platformra történő első
bejelentkezéskor Önnek ki kell
választania, hogy milyen
tartalom jelenjen meg a
kezdőoldalon (SynerSpace).
• Kérjük, pipálja ki a megfelelő
négyzeteket, majd kattintson az
„Alkalmaz” elemre.
• Azt javasoljuk, hogy válassza ki
az összes kártyát.
• A beállításokat tetszőlegesen
módosíthatja, ha a „Manage
Cards” elemre kattint.
2019.02.27.
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A kitöltendő kérdőívek áttekintése
• A kitöltendő kérdőívek
megtekintéséhez kattintson a
„Fiókom” elemre.

• A kattintást követően a
különböző fülek áttekintő nézete
jelenik meg. Ön most a „Profil”
fület látja.
• A kitöltendő kérdőívekhez
kattintson az „Kiegészítő
információk” fülre.
2019.02.27.
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Kérdőívek
• A megnyitáshoz kattintson a
„BOQ Questionnaire ” vagy a
„HSE Questionnaire ” elemre.
• A kérdőív típusát a belépés célja
határozza meg. Lehetséges, hogy
Önnek csak egy kérdőívet kell
majd kitöltenie.

2019.02.27.
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A kérdőív kitöltése
• Az összes kérdésre adja meg a
választ vagy a szükséges
információkat.
• A kötelezően kitöltendő mezőket
piros színnel húztuk alá vagy jelöltük
meg.
• Amennyiben a rendszer ezt kéri,
akkor további dokumentumokat és
igazolásokat is fel kell tölteni.
• A kitöltött kérdőívet elmentheti
vázlatként, vagy véglegesítheti is
(„Mentés piszkozatként” vagy
„Közzétesz”).
• Amennyiben a „Vissza áttekintéshez”
elemre kattint, a rendszer visszaviszi
Önt az áttekintő oldalra.

2019.02.27.
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A kitöltendő kérdőívek áttekintése
• Az „Kiegészítő információ”
oldalon megtekintheti a kérdőív
állapotát és annak kitöltöttségi
szintjét.

• Amennyiben az összes kérdőívet
kitöltötte, kérjük, kattintson a „
Befejezés” elemre.
Piros: bizonyos kötelezően kitöltendő
mezők üresen maradtak
Sárga: Ön kitöltötte az összes kötelező
mezőt, de opcionális információk még
hiányoznak
Zöld: Ön az összes mezőt kitöltötte
2019.02.27.
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A beszállítói belépési folyamat befejezése –
„Befejezés” fül

FIGYELEM: A rendszer
kizárólag akkor továbbítja
az adatokat, ha Ön rákattint
a „ Vége” gombra.

Nagyon köszönjük!
• A beszállítók belépési folyamatát a „Vége” elemre kattintással fejezheti be
• Amennyiben a kérdőív hiányos, vagy esetleg helytelen információt tartalmaz, akkor azt a rendszer elutasítja
és visszaküldi Önnek.
• Az információi áttekintését és közzétételét követően e-mailben vesszük fel Önnel a kapcsolatot. Ezt követően
Ön megkapja a jóváhagyást az Ön által kínált, meghatározott anyagcsoportokba tartozó termékekre vagy
szolgáltatásokra vonatkozó megrendelések fogadására.
• Örömmel nézünk elébe a közös együttműködésnek!
2019.02.27.
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Kapcsolat
Amennyiben a beszállítók belépési folyamatával kapcsolatban kérdése merülne fel, lépjen
kapcsolatba a felelős E.ON beszerzőjével.
Technikai jellegű kérdéseit a online portált biztosító szolgáltatónak, azaz a SynerTrade-nek tudja
feltenni a műszaki segélyvonalon (+49-800-5893334) vagy e-mailen
(support.eon@synertrade.com) keresztül.

2019.02.27.
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Köszönjük!

