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1. iSupplier nedir?
Oracle iSupplier Portal, güvenli bir internet tabanlı portal aracılığıyla tüm tedarikçi iletişimini
yapılandıran kurumsal bir uygulamadır. Müşteriler ve tedarikçiler arasındaki telefon görüşmeleri ve
e-postalar zaman harcar, hatalara neden olur ve tedarik zincirinizde gecikmelere sebeb olabilir.
Oracle iSupplier Portal, çevrimiçi işbirliği için güçlü bir platforma erişim sağlayarak bir tedarikçi
olarak sizi daha verimli hale getirir. Experian'ın bir tedarikçisi olarak, satın alma siparişleri (PO'lar),
ödeme durumu, planlanan ödeme tarihleri, fatura yükleme, veri çıkarma ve şirket verilerinin self
servis yönetimi dahil olmak üzere en son bilgilere erişebileceksiniz.

1.1 iSupplier kullanıcısı olarak nasıl kaydolurum?
Satın alma ekibimizle görüştükten ve Experian Hüküm ve Koşullarını imzaladıktan sonra, kayıt
aracına bir bağlantı sağlayan e-posta yoluyla size bir bildirim gönderilecektir..

E-posta ayrıca iSupplier kullanıcı kılavuzlarımızı bulabileceğiniz bir bağlantı da içerir. Lütfen
yukarıdaki bağlantının bir test bağlantısı olduğunu ve kayıt işlemini başlatmak için e-postanızdaki
bağlantıyı kullanmanız gerekeceğini unutmayınız.

Kayıt tamamlandıktan ve gönderildikten sonra, Experian gönderilen tedarikçi verileri üzerindeki
bağımsız doğrulama kontrollerini tamamlayacak ve bir iSupplier kullanıcısı olarak sizi
onaylayacaktır.

Kullanıcı olarak onaylandıktan sonra, portal kullanıcı adınızı ve portala bağlantınızı sağlayan
ikinci bir e-posta bildirimi alacaksınız. Portala ilk kez girdiğinizde değiştirmeniz istenecek ayrı bir
e-postada geçici bir şifre verilecektir.
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1.2 Kayıt sırasında şirket bilgilerimi nasıl doldururum?
E-posta bildirimindeki bağlantıya tıkladığınızda bir web sayfası açılacaktır. Kaydın ilk adımına
devam etmek için sayfanın sağ alt tarafında görünen Respond düğmesine tıklamanız gerekecektir..

Click Respond

Ekran 1
Temel şirket ayrıntılarınızı girmeniz istenecektir. Doldurmanız gereken zorunlu alanlar bulunmaktadır.
•
•
•

Şirket Adı
Vergi Kaydi Ülkesi - Şirketinizi kaydettirdiğiniz ülke
Vergi sicil numarası Vergi sicil numaranız Birleşik Krallık dışındaysa lütfen bu alanı boş bırakınız
ve bunun yerine Vergi mükellefi kimliği alanını doldurunuz).
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•

•
•
•
•
•

DUNS Numarası - Veri Evrensel Numaralandırma Sistemi D-U-N-S Numarası, işletmeler için benzersiz bir
dokuz basamaklı tanımlayıcıdır. Söz konusu şirketin güvenilirliğini ve / veya finansal istikrarını tahmin etmeye
yardımcı olmak için genellikle kredi verenler ve potansiyel iş ortakları tarafından başvurulan bir D & B® işletme
kredi dosyası oluşturmak için kullanılır.
E-posta - Şirketin ana iletişim kişisinin e-posta adresi
Adı - Şirket ilgili kişisinin adı
Soyadı - Şirket ilgili kişisinin soyadı
Telefon alan kodu

Telefon numarası

Tüm zorunlu bilgileri girdikten sonra, lütfen ikinci kayıt ekranına geçmek için NEXT düğmesine
tıklayınız.
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Ekran 2: Adres ayrıntıları, sınıflandırma ve banka ayrıntıları
Sonraki ekranda adresinizi ve şirket bilgilerinizi girebilir veya güncelleyebilirsiniz.
Herhangi bir şeyi güncellemeniz gerekirse, değiştirmek istediğiniz herhangi bir bilginin yanındaki
kalem simgesini tıklamanız yeterlidir.

Ticari Sınıflandırmalar altında - ABD'li bir Tedarikçiyseniz, doğru sertifikanızı girebilirsiniz.
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Son olarak bu ekranda banka bilgilerinizi girmeniz gerekecek.
Create düğmesine basınız.

1.

Ekranın üst kısmındaki açılır listeyi kullanarak banka hesabınızın ülkesini seçiniz.
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2. Ekranın sol tarafında banka bölümünün altında Mevcut Şube seçeneğini
seçiniz (İPUCU: Her zaman mevcut banka için seçeneğini seçiniz).
3. "BANKA ADI" Alanının yanındaki büyüteç simgesine tıklayınız, bu bir açılır
kutunun görüntülenmesini isteyecektir (İPUCU: açılır pencere engelleyicinizin
kapalı olduğundan emin olunuz veya geçici olarak açılır pencerelere izin veriniz).

4. Arama alanına bankanızın adını giriniz ve aramayı tıklayınız (Örn. HSBC,
Lloyds, Barclays, Wells Fargo vb.). Listeden oluşturulacak doğru bankayı
seçiniz.
5. Banka bölümünün altındaki ekranın sağ tarafında ‘Mevcut Şube’ seçeneğini seçiniz.
6. "ŞUBE ADI" nın yanındaki büyüteci tıklayınız.
7.

Açılır pencerede açılır listeyi "şube numarası" olarak değiştiriniz ve arama
alanına hesabınız için sıralama kodunu giriniz (bu, boşluk, tire veya diğer özel
karakterler olmadan 6 basamaklı bir sayı olarak girilmelidir). Ara'yı tıklayınız.

8. Mevcut şubeler listesinden doğru şubeyi seçiniz.
9. Şube Numarası, BIC ve Şube türü artık sizin için doldurulmalıdır (İPUCU: şube
türü her zaman "DİĞER" olmalıdır).
10. Banka Hesabı bölümü altında HESAP NUMARANIZI ve IBAN'ınızı boşluk veya
özel karakter kullanmadan giriniz.
11. Kontrol Basamağı - Kontrol basamağı, en azından bazen manuel olarak girilecekleri bir uygulamada
kullanılan banka hesabı numaraları gibi kimlik numaralarında hata tespiti için kullanılan bir fazlalık
kontrolü biçimidir. Bu zorunlu bir alan değildir.
12. Hesap adını giriniz.
13. Faturanın ve ödemenin düzenleneceği para birimini giriniz.
Banka bilgilerinizi tamamladığınızda, şirketinizin antetli kağıdına banka bilgilerinizin bir
kopyasını eklemeniz istenecektir. Bu adım zorunludur ve bu bilgileri atlarsanız kayıtlar
reddedilebilir.
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3. Adım: Bir ek ekleyin.
1. ‘Attachment’ düğmesine tıklayınız.

2. Sonraki pencerede " BROWSE " düğmesine tıklayınız ve eklemek istediğiniz
dosyayı seçiniz, belgeyi eklemek için "‘APPLY" a veya gerekirse başka bir
belge eklemenize izin verecek ‘ADD ANOTHER’ a tıklayınız.
3. Tüm ayrıntıları girdikten sonra, ayrıntıları incelenmek üzere Experian'a geri
gönderebilirsiniz.
Sonraki adimlar:
Experian daha sonra gönderilen ayrıntıları inceleyecek ve bağımsız doğrulama
kontrollerimizi gerçekleştirecektir. Experian'ın bir tedarikçisi ve portalın kayıtlı bir
kullanıcısı olarak onaylandıktan sonra, portala olan bağlantının ayrıntılarını içeren bir
e-posta alacaksınız. Geçici şifrenizi ayrı bir e-posta ile alacaksınız ve portala ilk
oturumu açtığınızda bunu değiştirmeniz istenecek.
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Giriş yaptıktan sonra şu ekranı göreceksiniz;

Kayıt süreciyle ilgili herhangi bir sorununuz varsa, lütfen iletişim belgesine
bakınız.
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