
Ariba 
Beszerzési 
Rendszer
Kézikönyv a regisztráció
folyamatáról a Magyar Posta 
Zrt. szállítói részére
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Regisztráció lépései összefoglalva

Regisztráljon a Magyar Posta Zrt. Ariba Beszerzési rendszerbe!

• Látogasson el az SAP Ariba Sourcing (Ariba Commerce Cloud) weboldalra az alábbi 
linkre kattintva és kezdje el a regisztrációt!

http://magyarposta.supplier-eu.ariba.com/register

• Adja meg a vállalati és felhasználói adatokat!

• Olvassa el és fogadja el a Felhasználási feltételek rendelkezéseit!

• Olvassa el és fogadja el az SAP Ariba Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit!

• Aktiválja a fiókját, mely feladatról fog kapni egy e-mailt az Ön által megadott email 
címre!

• Töltse ki a Magyar Posta Zrt. kérdőívét (Ügyfél által kért vállalati profil információi), 
és lehetőség szerint adja meg a vállalati profil további adatait (Alap, Vállalat, 
Marketing, Tanúsítványok)!
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Támogatott internet böngészők
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Regisztráció folyamata – 1. lépés

• A linkre kattintva a regisztrációs oldal jelenik meg, melyen meg kell adnia az 
általános vállalati és felhasználói fiók adatokat.
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Regisztráció folyamata – 1.2 lépés

• Amennyiben az „Adjon meg további információkat a vállalatáról” opció melletti fekete nyílra kattint
megnyílik az alábbi ablak amely lehetőséget biztosít többek között a szervezete tekintetében termék-
szolgáltatás kategóriák illetve szállítási helyszínek megadására.
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Regisztráció folyamata – 1.3 lépés

• Következő lépés a regisztrációhoz szükséges a Felhasználási feltételek és az SAP Ariba Adatvédelmi
Nyilatkozat elolvasása és elfogadása. Ezek tartalma a címükre történő kattintással megismerhető.

• Az SAP Ariba Adatvédelmi Nyilatkozat esetén a rendszerben ki kell választani a magyar nyelvet. A
magyar nyelv kiválasztásával lehetőség nyílik a dokumentum .pdf formátumban történő letöltésére.
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Regisztráció folyamata – 1.4 lépés

• A rendszer üzenetet küld Önnek a regisztráció megerősítésének módjáról az alábbiak szerint:
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Regisztráció folyamata – 1.5 lépés

• A megadott email cím postaládájában az alábbi üzenetet fogja találni. A „Kattintson ide Ariba fiókja
aktiválásához” linkre kattintással megerősíti regisztrációját.
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Regisztráció folyamata – Javaslat

• A regisztrációs folyamat elvégzését követően a következő URL használatával jelentkezhet be a
fiókjába: http://proposals.seller.ariba.com – melyet javasolt lementeni a használt internet böngésző
kedvencek/könyvjelző sávba, a Csillag ikon segítségével.
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Regisztráció folyamata – 2. lépés

• A rendszer egy, a Magyar Posta Zrt. által összeállított szállítói kérdőívre fogja navigálni Önt. A kérdőív
kitöltése kötelező!
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Regisztráció folyamata – 2.1 lépés

• A kérdőív kitöltését követően kattintson az Elküldés gombra, majd a Mentés gombra. Amennyiben a 
kérdőív teljes kitöltése nélkül lépne ki a rendszerből kattintson a Mentés vázlatként gombra, hogy a 
megadott adatok a kérdőív véglegesítéséig ne vesszenek el.
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Regisztráció folyamata – 2.2 lépés

• Lehetőség szerint adja meg a Vállalati profil további adatait: Alap, Vállalat, Marketing, Tanúsítványok!

• Ha a kérdőívben azt a választ adta, hogy rendelkezik ISO tanúsítvánnyal, fejtse ki a válaszát a Tanúsítványok 
menüpontban!
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Regisztráció folyamata – 2.3 lépés

• Lehetőség szerint adja meg azokat a Kapcsolattartókat, melyek nem feltétlenül fognak ajánlatot adni, de a 
Magyar Posta Zrt. Kérdés esetén fordulhat hozzájuk. 

• Amennyiben az alapértelmezett, előnyben részesített időzóna nem Európa/Budapest, kérjük módosítsa az 
időzónát az Ön által preferáltra!
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Regisztráció folyamata – 2.4 lépés

• A kérdőív elküldését követően a rendszer bejelentkezési felülete jelenik meg. Itt adja meg a 
felhasználó nevét és a jelszavát a bejelentkezéshez. 

• A regisztráció véglegesítéséhez a Magyar Posta Zrt. jóváhagyása szükséges.

14



Ajánlatadás elkezdése – 1. lépés

• Jóváhagyást követően a nyitóoldal:

• Amennyiben Ajánlatkérőtől ajánlatkérés érkezik, arról a megadott e-mail címen értesítést kap, 
közvetlen elérhetőségre mutató hivatkozással, azonban ezen a felületen is megtekintheti őket a 
későbbiek során is státusz szerinti bontásban. 15



Ajánlatadás elkezdése – 1.1 lépés

• Az eljárás nevére kattintva tudja az ajánlatkérést megnyitni, az ajánlati felhívást elolvasni és arra 
ajánlatot tenni, vagy az aukcióra belépni. Kövesse a rendszer által megadott utasításokat!
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Ajánlatadás elkezdése – Súgó

• Ha most használja először az SAP Ariba Sourcing ajánlatadási modulját, akkor fokozottan ajánljuk 
figyelmébe a Súgó oldalt, ahol gyakori kérdésekre adott válaszokat, illetve a rendszer használatával 
kapcsolatban oktató videókat tekinthet meg magyar nyelven. 

• Ajánlatadás előtt ezeket feltétlenül tanulmányozza át!
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Ajánlatadás elkezdése – Súgó

• Ajánlatadás előtt ezeket feltétlenül tanulmányozza át!

• Ajánlatadással kapcsolatos kérdések esetén lépjen kapcsolatba az Ajánlatkérővel.
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Regisztráció – Meghívót kapott?

Meghívták egy ajánlatkérésre, de még regisztrálnia kell, mielőtt ajánlatot 
adna?
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Regisztráció – Meghívót kapott?

Kattintson rá az emailben található első linkre, majd regisztráljon, amennyiben még nincs 
a vállalatának fiókja. 

Regisztráció folyamata hasonló az előző lépésekhez. 

Véglegesítse Vállalati profilját, válaszoljon a kérdőívre, adja meg a kért adatokat!
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