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1. Sisteme Giriş
Sisteme giriş için Aselsan internet sayfasındaki Tedarikçiler bağlantısına tıklanır (Şekil 1).

Şekil 1
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Açılan sayfada “ASELSAN Sipariş Yönetim Sistemi” bağlantısına tıklanır (Şekil 2).

Şekil 2

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

tuşuna tıklanır.

Şekil 3 - Oturum Açma Ekranı
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Davetli olunan tüm ihale çağrıları, “İhale çağrıları ve canlı ihaleler” sekmesinden görüntülenir.
Web ihale çağrıları ekranında;
•
•
•

Tüm: Tüm ihale çağrılarını listeler.
Yayımlandı: Yayımlanan ve kapanmayan ihale çağrılarını listeler.
Tamamlandı: Tamamlanan ihale çağrılarını listeler.

Şekil 4 - İhale Çağrıları ve Canlı İhaleler Ekranı

Sorgunun ardından ihale çağrıları listelenir. (Şekil-4)

Bu listede;
•
•
•
•
•
•
•
•

Olay numarası, ihale numarasını
Olay tanımı, ihale adını
Olay tipi, ihale türünü
Olay durumu, ihale durumunu
Son tarih, teklif verebilmek için son tarihi
Teklif numarası, tedarikçinin verdiği teklifin numarasını
Teklif versiyonu, teklif belgesi versiyonunu
Sorular ve cevaplar, ihalede tedarikçiye sorulan soru sayısını ifade eder.

Daha detaylı arama yapılmak istenirse Ölçüt hızlı bakımını görüntüle butonu tıklanarak arama yardımı
ekranı açılır.
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Şekil 5 - Ölçüt hızlı bakımını görüntüle

Şekil 6 - Ölçüt hızlı bakımını görüntüle

Olay durumu ile ihale çağrısının durumuna göre arama kriterleri daraltılabilir. (Şekil-7)
Güncel ihale çağrıları henüz teklif verme süresi bitmeyen ihale çağrılarını, Sonlanan ihale çağrıları teklif
verme süresi biten ihale çağrılarını, Tamamlanan ihale çağrıları ise teklif verme süresi bitmiş ve
kazandırma yapılmış ihale çağrılarını ifade eder.

Şekil 7- Olay durumu arama yardımı
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Termin Tarihi Göstergesi ile ihalenin sonlanma tarihine göre arama kriterleri daraltılabilir.
Bugün- Sonraki 7 gün – sonraki 30 gün – sonraki 90 gün – sonraki 12 ayda süreleri içerisinde teklif verme
süresi sonlanacak olan ihale çağrıları listelenebilir.

Şekil 8- Termin Tarihi Göstergesi

Durum ile verilen teklifin durumuna göre arama kriterleri daraltılabilir.

Şekil 9- Durum
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2. Teklif Oluşturulması
Teklif vermek için ihale çağrısının bulunduğu satır seçilir ve “Cevap yarat” butonuna basılır.

Şekil 10 - Teklif Oluşturma Ekranı

Sistem yeni bir teklif belgesi oluşturur.

Şekil 11 - Teklif Belgesi

Oluşan teklif belgesinde (Şekil – 11);
•
•
•
•

Teklif numarası: Tedarikçinin teklif belge numarasını
İhale çağrı numarası: Teklif verilecek ihale belgesinin numarasını
Kalan zaman: Teklif vermek için var olan süreyi
İhale çağrısı için sorumlu: Sorumlu satınalmacıyı ifade eder.
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Tedarikçi teklif belgesinde gerekli değişiklikleri gerçekleştirir.

Şekil 12 - İhale Çağrısı Bilgileri

İhale çağrısı bilgileri – Temel veriler sekmesinden;
•
•
•
•

Teklif verilecek para birimini değiştirilebilir.
Teklifin geçerlilik süresi belirtilebilir.
Alternatif tarih girilebilir.
Ödeme koşulu belirtilebilir. Ödeme koşulu listedekilerden birine uymuyorsa “DIGR” seçilir ve
“Notlar ve Ekler” alanına ödeme koşulu içeriğinin elle yazılır. (Şekil – 13)

Şekil 13 - İhale Çağrısı Bilgileri / Notlar ve Ekler
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İhale çağrısı bilgileri – Sorular sekmesinden tedarikçiye sorulan sorulara cevap verilir. (Şekil – 14)

Şekil 14 - İhale Çağrısı Bilgileri / Sorular

İhale çağrısı bilgileri – Notlar ve ekler sekmesinden; (Şekil – 15)
•
•
•
•
•

İhale “katılım koşulları” görüntülenir.
“İhale çağrısı metni” görüntülenir.
Tedarikçi, “Teklif verenin notları” satırına not girebilir.
“Satınalan notları”ndan satınalmacının notları görüntülenir.
Ödeme koşuluyla ilgili açıklama girilir.

•

Ek eklenebilir.
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Şekil 15- İhale çağrısı notlar ve ekler

Kalemler sekmesinde;

Şekil 16 - İhale Kalemleri

•
•
•

İhale koşullarında miktar değiştirilebilir olarak belirlendiyse tedarikçi miktarı değiştirilebilir.
Fiyat girişi yapılır.
Bedelsiz teklif edilecek kalemler için “Bedelsiz” kutusu işaretlenmelidir. “Bedelsiz” tıkı varken
sistem fiyat yazılmasına izin vermez. “Bedelsiz” tıkı yokken fiyat girilmezse bu, kaleme teklif
verilmediği anlamına gelmektedir.

•

Firma teslim tarihi girilerek malzemenin teslim edilecek tarih belirtilir.

Kalem ayrıntılarına tıklandığında ekranın alt tarafında yeni bir alan açılmaktadır. Kalem ayrıntıları daha
detaylı görülebilir. (Şekil-17)

10

Şekil 17- Kalem ayrıntıları



Kademeli fiyat girişi ile teklife kademeli fiyat girişi yapılabilir. Bu buton Cevap yarat butonunu
tıkladığınızda ilk olarak aktif gelmeyecektir. Teklifi sakla butonu ile teklifi saklamalısınız. Tekrar
düzenle butonu tıklanır ve kademeli fiyat girişi butonunun aktif olduğu görülür.

Kademeli fiyat girişi tıklandığında yeni bir sayfa açılacaktır. Burada kademeli olarak miktar ve fiyat girişi
yapılabilir.
Ekle butonu tıklanarak satır eklenir,
Sil butonu tıklanarak seçilen satır silinir,
Kaydet butonu tıklanarak kademeli fiyat bilgisi kaydedilir.

Şekil 48- Kademeli fiyatlar




Minimum Sipariş miktarı; minimum sipariş verilecek miktar bu alana yazılır.
Paket Katı;
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Şekil 19 - Notlar ve Ekler

Notlar ve ekler sekmesinde (Şekil – 19 );
•
•

Teklifle ilgili not eklenebilir.
Teklif kalemlerine dair Kalite Güvence Koşulları görüntülenir.

•

“Ek ekle” butonuna basılarak ek eklenebilir.
Ekler sadece “.tiff” ve “.jpg” formatında
olmalıdır. Farklı formatta ek eklemeye çalışıldığında sistem hata verir ve ek eklenmez.

Şekil 20 - İhaleye Dosya Ekleme

Özet sekmesinde teklife girilen bilgilerin özeti görüntülenir.

Şekil 21 - İhale Özet Bilgileri

Teklifi verirken “kontrol et” butonuna tıklandığında eksik ya da hatalı alanlar varsa uyarı verilir ve
böylece verilen uyarıya göre yeniden düzenleme yapılabilir.
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Şekil 22- Kontrol et

Kontrol et butonu tıklandığında hata olmadığında teklifin eksiksiz ve hatasız olduğunun bilgisi verilir.
(Şekil – 23)

Şekil 23- Kontrol et butonu tıklandığında

Teklifin tamamlanmasının ardından ekranda (Şekil – 24) yer alan “Gönder” butonuna basılır ve teklif
gönderilir.

Şekil 24 - Teklif Yaratma Ekranı
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Tedarikçi, belge izleme ekranından (Şekil – 25) teklifinin takibini yapabilir.

Şekil 25 - Belge İzleme Ekranı

3. Teklifin Düzenlenmesi
Teklifin gönderilmesinin ardından ihale kapanış süresinin sonuna kadar teklifte düzenleme yapabilir.
Düzenleme yapılacak teklifin bulunduğu ihale satırı seçilir ve “Cevabı görüntüle” butonuna basılır. (Şekil
– 26)

Şekil 26 - Belge İzleme Ekranı
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Açılan teklif belgesindeki alanlar değişikliğe kapalı olarak gelecektir. “Düzenle” butonuna basılır ve teklif
belgesi değiştirilebilir duruma getirilir. (Şekil – 27)

Şekil 27 - Teklif Belgesi

Teklif belgesinde değişiklik yapıldıktan sonra “Gönder” butonuna basılır ve teklif yeniden gönderilir.
(Şekil – 28)

Şekil 28 - Teklif Belgesi

Böylece teklif değiştirilmiş ve düzenlenmiş olur.
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