
Tedarikçi Firma Kullanım Kılavuzu

http://tys.ushas.com.tr

http://tys.ushas.com.tr/


Tedarik Yönetim Sisteminin Amacı

➢ Tedarikçilerin sistem üzerinden tekliflerini girebilmesi

➢ Tekliflerin sistem üzerinden değerlendirilmesi

➢ Teklif değerlendirme sonuçlarının yine mail üzerinden tedarikçilere iletilmesi



Tedarikçi Kayıt Başvurusu

➢ Başvurular USHAŞ web sitesinden alınacaktır.

➢ Yanda görünen form doldurulup başvuru oluşturulacaktır.

https://crm.ushas.com.tr/WebBasvuru/tedarikbasvuru#/

➢ Gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra başvuruların olumlu 
sonuçlanması durumunda firmanızın kayıt işlemi USHAŞ 
tarafından gerçekleştirilerek tarafınıza bilgi iletilecektir.

https://www.ushas.com.tr/tedarik_yonetim_sistemi/

https://crm.ushas.com.tr/WebBasvuru/tedarikbasvuru#/


Firma Tanımı ve Kullanıcı Oluşturulması

➢ Tedarikçi firma kaydı ve firmaya ait kullanıcı oluşturulması USHAŞ tarafından yapılacaktır. Oluşturulan kullanıcı adı ve 
şifre firmaya iletilecektir.

➢ Tedarikçi firma verilen şifre ile sisteme giriş yaparak kendi şifresini oluşturacaktır.

➢ Tedarikçi firma USHAŞ tarafından oluşturulan sistemde bulunan bilgilerini güncelleyebilecektir.



Sisteme Giriş

http://tys.ushas.com.tr web adresi üzerinden kullanıcı adı ve şifre ile sisteme giriş sağlanacak.

http://tys.ushas.com.tr/


Şifre Güncelleme

1) Sağ üstte yer alan ‘Profil’ seçeneğine tıklanacaktır.

2) Açılan sayfada yeni şifre girilecek ve kaydedilecektir.



Teklif Verme

➢ USHAŞ tarafından alım için gerekli girişler yapıldıktan sonra talepler ilgili tedarikçilere mail olarak bildirilir. 

➢ Mail ile bilgilendirilen tedarikçiler sisteme giriş yaparak tekliflerini iletebilirler.

➢ Ana sayfada yer alan ‘Teklif Verilebilir Talep Listesi’ kısmındaki taleplerde ‘Teklif Ver’ butonuna basılmalıdır.



➢ ‘Teklif Ver ‘ butonuyla birlikte açılacak ‘Firma Onay Metni’ okunup onaylanmalıdır.



➢ ‘Firma Onay Metni’ onaylandıktan sonra sistem teklifin verileceği ekrana yönlendirecektir.

➢ Teklif mektubu, teklifin yanında firma adına teklif veren şahsın adı, soyadı, e-mail adresi ve telefonu da girilmesi zorunlu alanlardır.

➢ Ayrıca teklif verilmesi istenen kalemler için miktar, birim fiyat, KDV Oranı, teklif edilen ticari ad ve menşei alanlarının girilmesi 
zorunludur.

➢ Gerekli girişler yapıldıktan sonra ‘Kaydet’ seçeneği ile teklif kaydedilecektir.



Teklif Verme - Güncelleme
Verilen teklifler talepte belirtilen son teklif tarihine kadar ‘Teklif Yönetimi’ ekranından güncellenebilir veya teklif verilmeyen kalemlere teklif 
verilebilir.



Alım Sonucunun Bildirilmesi

➢ Değerlendirme ve onay süreçlerinden sonra onaylanan teklif kalemleri ilgili tedarikçilere mail olarak bilgi verilecektir.

➢ Bu aşamadan sonra gerekli evrak prosedürleri işleyecek ve ürünün teslim adresine talepte belirtilen sürede teslim 
edilmesi beklenecektir.



TEŞEKKÜRLER


