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1 SİSTEME GİRİŞ
Sipariş portali, hem satınalmacıların hem de tedarikçilerin siparişlerinin durumunu
izleyebildikleri ve bu siparişlere ilişkin çeşitli işlevleri yerine getirebildikleri bir sipariş takip
sistemidir.
Sisteme giriş için Aselsan internet sayfasındaki Tedarikçiler bağlantısına tıklanır (Şekil 1).

Şekil 1

Açılan sayfada “ASELSAN Sipariş Yönetim Sistemi” bağlantısına tıklanır (Şekil 2).
3

Şekil 2

Açılan ekranda (Şekil 3) kullanıcı adı, şifresi ve cep telefonu numarası girilerek
tıklanır.

tuşuna

Şekil 3 - Oturum Açma Ekranı
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Şekil 4- Sipariş Portali

Sipariş Portali Tedarikçi Ekranı altında bulunan Sipariş Portali sekmesi tıklanır.
Siparişin durumuna göre sipariş takip sistemi farklı başlıklar altında listelenmiştir. Bu listeler;
1) Sevk Bekleyen Siparişler: Sevk edilmek üzere bekleyen sipariş kalemlerini listeler.
2) Sevk Edilen Siparişler: Sevkiyatı yapılmış ancak Aselsan ambar girişi gerçekleşmemiş
sipariş kalemlerini listeler.
3) Revizyon Onayı Beklenen Siparişler: Tedarikçi tarafından Aselsan’a gönderilen ve
Aselsan’ın onayında bekleyen revizyon taleplerini listeler.
4) Aselsan Sipariş Revizyon Talepleri: Aselsan tarafından tedarikçiye gönderilen ve
tedarikçinin onayında bekleyen revizyon taleplerini listeler.
5) Tümü: Tüm siparişleri listeler. (Şekil – 5)

Şekil 5- Sipariş Durum Listesi
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2.

SEVK BEKLEYEN SİPARİŞLER

“Sevk Bekleyen Siparişler”(1) başlığı tıklanır ve “Listele”(2) butonu ile sevk işlemini bekleyen
satınalma siparişlerinin listesi görüntülenir. (Şekil – 6 )

Şekil 6- Sevk Bekleyen Siparişler

Tedarikçi, üzerinde işlem yapmak istediği siparişi “Seç”(1) butonu ile seçerek aşağıda
açıklamaları verilen işlemleri gerçekleştirebilir.

Şekil 7- Sipariş Portali butonlar
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 Excel’e Aktar (2): Listele butonu ile listelenen sevk bekleyen siparişlerin detayları Excel
e aktarılır.
 Revize Et (3): Sevk bekleyen sipariş listesinde bulunan siparişler için revize talep
edilebilir.
 Sevk Et (4): Sevk edilmek istenen satınalma siparişi sevk edilir.
 Denetim (5): Sipariş ile ilgili denetim talebinde bulunulur.
 Sipariş Aşama Bilgisi (6): Sipariş için girilmiş olan aşama bilgisi detayına ulaşılır. Aşama
bilgisi girilecekse bu ekrandan aşama bilgisi girilerek kaydedilir.
 Fatura Ekle (7): Seçilen sipariş için fatura eklenir. (Şekil – 7)

2.1.

Sevk Bekleyen Siparişin Revize Edilmesi

Revize talebinde bulunacağınız sipariş “Seç” butonu ile seçilir. (Şekil – 8)

Şekil 8- Revize Et

“Revize Et” butonuna tıklandıktan sonra yeni bir ekran açılır (Şekil – 9) ve revize talebinde
bulunmak için aşağıda belirtilen üç alan için değişiklik yapılması beklenir.
•
•
•

Revize Firma Sevk Tarihi
Gerekçe
Açıklama
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Şekil 9- Revize Et butonu tıklandığında

Bu alanlarda değişiklik yapılırken dikkat edilmesi gereken noktalar aşağıdadır.



Revize Firma Sevk Tarihi firma teslim tarihinden daha önceki bir tarihte olamaz.
Siparişi teslim edeceğiniz yeni tarih girilir.
Gerekçe; Siparişin teslim tarihinin neden revize edildiğinin bilgisidir, seçilmesi
zorunludur. (Şekil – 10)

Şekil 10- Gerekçeler



Revizyon Açıklaması ise revizyon talebinin neden yapıldığına dair açıklama girildiği
bir alandır.

Revize talep bilgileri girildikten sonra Excel’ e Aktar butonu ile ekrandaki alanlar Excel’e
aktarılabilir (Şekil – 11).
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Şekil 11- Excel’e Aktar

Revize Firma Sevk Tarihi, Gerekçe, Revizyon Açıklamasını girdikten sonra “Tamamla” butonuna
tıklanır. (Şekil – 12)

Şekil 12- Revize işleminin Tamamlanması

Sonrasında revize talep edilen bu sipariş, Revizyon Onayı Beklenen Siparişler listesi altına
düşmektedir. “Listele” butonu ile tedarikçi tarafından revize talebi yapılmış siparişler listelenir.
(Şekil – 13)
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Şekil 43- Revizyon Onayı Bekleyen Siparişler

2.2.

Sevk Bekleyen Siparişin Sevk Edilmesi

Sevk edilecek olan sipariş “Seç” butonu ile seçilerek “Sevk Et” butonuna tıklanır. (Şekil – 14)

Şekil 14- Sevk Et

Buton tıklandıktan sonra yeni bir sayfa açılacaktır. (Şekil –15)

Şekil 15- Sevk Et Butonu tıklandığında
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Sevk edilecek sipariş için sevk miktarı (1) ve açıklama (2) girilir. Sevk edilecek olan sipariş için
ek eklemek isteniyorsa “Browse”(3) butonu tıklanır ve eklenecek olan ek seçilir, sonrasında
“Ekle”(4) butonu tıklanarak ek kaydedilir. (Şekil – 16).
**Ekler sadece “.tiff” ve “.jpg” formatında olmalıdır.
Sonrasında “Sevki Tamamla” butonuna tıklanarak sipariş miktarının tamamı ya da siparişin bir
kısmı sevk edilir. (Şekil - 16)

Şekil 16- Sevk Et

Tedarikçi sipariş miktarının tamamını ya da sipariş miktarının bir kısmını sevk edebilir. Siparişin
sevk edilen miktarına göre;



Siparişin tamamı sevk edilirse sipariş “Sevk Edilen Siparişler” listesinde takip edilir.
Siparişin bir miktarı sevk edilirse sevk edilen miktar kadar sipariş Sevk Edilen Siparişler
listesinde, sevk edilmeyen miktar kadar sipariş ise Sevk Bekleyen Siparişler listesinde
takip edilebilir.

Siparişin bir kısmı sevk edildikten sonra siparişin kalan kısmı “Sevk Bekleyen Siparişler”
listesine, siparişin tamamı sevk edildikten sonra siparişin tamamı Sevk Edilen Siparişler
listesine düşer.

Sevk Edilen Siparişler listesi tıklandıktan sonra listele butonu tıklandığında sevk edilmiş
siparişlerin listesine ulaşılır. Siparişin tüm detayını görmek için sayfada alt kısımdaki kaydırma
çubuğu (Şekil – 17) sağa doğru kaydırılarak diğer bilgilere ulaşılır. (Şekil – 18)

11

Şekil 17- Kaydırma Çubuğu

Sevk edilen siparişler listelendiğinde ne kadar sevk edilmiş görülebilir. (Şekil – 18)

Şekil 18- Sevk Edilen Sipariş Detayı

2.3.

Sevk Bekleyen Siparişlerin Sipariş Aşama Bilgisi

Tedarikçilerin siparişin hangi durumda olduğunun bilgisini girdikleri bir alandır. Sipariş aşama
bilgisi Sevk Bekleyen Siparişler ve Sevk Edilen Siparişler sekmesi altında yer alır.
“Seç” butonu ile sipariş seçildikten sonra “Sipariş Aşama Bilgisi” butonu tıklanır. (Şekil – 19)
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Şekil 19- Sipariş Aşama Bilgisi

Sipariş aşama bilgisi (3) girilerek “Sipariş Aşama Bilgisini Kaydet”(4) butonuna tıklanır. (Şekil
- 20)

Şekil 20- Sipariş Aşama Bilgisi Kaydet
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2.4.

Fatura Ekle

Siparişi “Seç” butonu ile seçtikten sonra “Fatura Ekle” tıklanır.

Şekil 21- Fatura Ekle

“Browse” butonu tıklanır ve ek seçilir. “Ekle” butonu tıklanır. Ek seçildikten sonra “Fatura Ekle”
ile siparişe fatura eklenir. (Şekil – 22)

**Ekler sadece “.tiff” ve “.jpg” formatında olmalıdır.

Şekil 52- Fatura Ekle 2
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2.5.

Denetim

Siparişi “Seç” butonu ile seçtikten sonra “Denetim” butonu tıklanır.

Şekil 23- Denetim

“Denetim” butonuna tıkladıktan sonra yeni bir sayfa açılacaktır. Denetim için gerekli verilerin
girileceği bir ekrandır. Bu ekranda;









Kontrol Türü
Denetim Türü
Malzeme Stok Numarası
Miktarı
Denetim Talep Tarihi
Tedarikçi Açıklaması
İstenirse seri numarası
Gerek duyuluyorsa ek ekleme

bilgileri girilerek denetim talebi oluşturulur. (Şekil – 26).

Toplu ekle butonu ile girilen numara aralıklarında seri numaraları eklenebilir. (Şekil – 24)
Eklenen aralık numaralardan seçilen bazı seri numaraları silinebilir. (Şekil – 25)
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Şekil 24- Toplu Ekle
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Şekil 25- Seri numaraları Toplu ekle

Şekil 26- Denetim Talebi
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3.

ASELSAN SİPARİŞ REVİZYON TALEPLERİ

Aselsan tarafından revize talebi gönderilen sipariş listesi Aselsan Sipariş Revizyon
Talepleri(1)’ni seçtikten sonra “Listele” (2) butonu ile listelenir.

Şekil 27- Aselsan Sipariş Revizyon Talepleri

Aselsan sipariş miktarında ve sipariş teslim tarihinde değişiklik yapabilir. Listede sarı işaretli
alanlar tedarikçiye onay için gönderilen siparişin revize edilen alanlarıdır (Şekil – 28).

Şekil 28- Aselsan tarafından Revize Edilen Sipariş listesi

Tedarikçi Aselsan’ın revize ettiği sipariş miktarını ve revize ettiği teslim tarihini görür. Revize
talebine “Onay/Ret” verilir.
Aselsan tarafından revize edilen sipariş ‘Seç’ butonu ile seçilir. Aselsan Revizyonunu
Onayla/Reddet butonu tıklanır (Şekil – 29). Buton tıklandıktan sonra yeni bir sayfa açılacaktır.
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Şekil 29- Aselsan Revizyonunu Onayla/Reddet

Açılan yeni sayfada talep edilen sipariş revizyonu için açıklama girilerek revize talebi onaylanır
ya da reddedilir. (Şekil –30)
Talep reddedilecekse açıklama girilmesi zorunludur. Açıklama girilmeden yapılan ret işlemi için
“açıklama girilmesi zorunludur” hatası alınır. Fakat talep kabul edilecekse açıklama alanına bilgi
girmek zorunlu değildir.

Şekil 30- Onayla/Reddet İşlemi
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