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Kézikönyv a szállítói 
regisztráció folyamatáról új 
szállítók részére.



Szállítói regisztráció főbb lépései

Regisztráljon a MÁV-Csoport Ariba Commerce Cloud rendszerébe!

1. Jelen útmutató végigvezeti Önt a MÁV szállítói előminősítési rendszerébe történő 
regisztráció folyamatán.

2. Első lépésként ki kell töltenie egy űrlapot, melyet a MÁV jóváhagyását követően 
regisztrációs meghívó fog kísérni.

3. Attól függően, hogy vállalata rendelkezik-e már Ariba Network fiókkal vagy sem a 
regisztrációs folyamat egy pár lépésben eltér egymástól. Ez az oktatási anyag azt 
mutatja be, amikor az Ön vállalata nem rendelkezik Ariba Network fiókkal.

4. A MÁV specifikus regisztrációs űrlap kitöltése után, amennyiben minden adatot 
megfelelőnek talált a MÁV csapata, újabb jóváhagyást követően állapota 
’Regisztrált’ státusszá módosul.

5. Ezt követően Ön részt vehet a MÁV által kezdeményezett szállítói előminősítésen, 
illetve SAP Ariba Sourcing rendszerrel lebonyolított MÁV beszerzési eljárásokon.



1. Szállító regisztráció igénylési űrlap kitöltése

• Látogasson el a MÁV-Csoport weboldalára, ahol Ön kezdeményezheti regisztrációt!

Ezt követően töltse ki a 
’Szállító regisztráció 

igénylési űrlapot’!

*-gal jelölt mezők 

kitöltése kötelező!



2. Szállító regisztráció igénylési űrlap kitöltése, benyújtása

• Adja meg az általános vállalati és az elsődleges kapcsolattartói (ajánlati ügyekben vagy szállítói 
előminősítés kapcsán illetékes munkatárs) adatokat!

Fontos! Kérjük 
szállítói 
kapcsolattartónak 
olyan személyt 
nevesítsen, aki 
már rendelkezik 
aktív Ariba 
Network 
felhasználói
fiókkal vállalati 
fiókján belül (!), ha 
vállalata még 
egyáltalán nem 
rendelkezik Ariba 
Network fiókkal, 
regisztráljon egy új 
vállalati fiókot!



3. Szállító regisztráció igénylési űrlap - Visszajelzés

• Az űrlap elküldését követően a rendszer visszajelzést ad a felületen és emailben egyaránt.

Email



4. Felhívás a regisztrációs űrlap kitöltésére

• Amennyiben a MÁV-Csoport munkatársa jóváhagyja az Ön által, elsődlegesen a szállítói előminősítés céljából 
kezdeményezett szállítói regisztrációt, a regisztrációra való felkérésről email értesítést fog kapni.



5. Regisztráció vagy Bejelentkezés

• Amennyiben Ön vagy vállalata már rendelkezik Ariba Network (AN) fiókkal úgy jelentkezzen be, vagy egyeztessen 
munkatársával, hogy hozzanak létre a vállalata AN fiókján belül egy új felhasználói profilt az Ön számára. Új regisztrációt csak
abban az esetben indítson, ha még nincs aktív vállalati fiókja az Ariba Network-ön!



5.1 Folytatás a regisztrációval – Vállalata regisztrálása újként.

• Amennyiben Ön vagy vállalata még nem rendelkezik Ariba Network fiókkal úgy a regisztrációs folyamat a következő lépésekből áll. 
Első lépésként meg kell adnia az általános vállalati adatokat. Ez az adatbekérő nem a MÁV-Csoport, hanem az Ariba Network által 
elvárt, a vállalat regisztrációhoz szükséges adatok bekérésére irányul, annak érdekében, hogy használatba vehesse a világ egyik 
legnagyobb, számos üzleti előnnyel rendelkező szállítói portálját.
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5.2 Folytatás a regisztrációval – Vállalata regisztrálása újként.

• Második lépésként meg kell adnia a felhasználói fiók adatait.
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5.3 Folytatás a regisztrációval – Vállalata regisztrálása újként.

• Harmadik lépésként további, az Ön vállalatára vonatkozó tevékenységi körre és szállítási/szolgáltatási helyszínre vonatkozóan kell 
megadnia adatokat.
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5.4 Folytatás a regisztrációval – Vállalata regisztrálása újként.

• Negyedik lépésként el kell fogadnia a Felhasználási feltételeket és az SAP Ariba Adatvédelmi Nyilatkozatát.
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6. Folytatás regisztrációval – Sikeres vállalati AN fiók létrehozás

• Az Ariba Commerce Cloud rendszerbe történő sikeres regisztrációt követően visszajelzést kap a megadott email címére.

• Ezt a hasznos információkat tartalmazó szöveget figyelmesen olvassa el!



7. Folytatás regisztrációval – MÁV specifikus kérdőív
• Miután megadta az Ariba Network (AN) által kért adatokat, a saját AN fiók létrehozását követően a MÁV-Csoport által kért adatokat

is meg kell adnia annak érdekében, hogy a kitöltött regisztrációs kérdőív jóváhagyását követően ’Regisztrált’ státuszt kaphasson a 
MÁV SAP Ariba rendszerében is, ez a MÁV szállítói előminősítési folyamatában való részvételhez szükséges. Javasolt minél előbb 
elvégezni a regisztrációt!



8. Folytatás regisztrációval – MÁV specifikus kérdőív
• Miután megadta az Ariba Network (AN) által kért adatokat, a saját AN fiók létrehozását követően a MÁV által kért adatokat is meg

kell adnia annak érdekében, hogy a kitöltött regisztrációs kérdőív jóváhagyását követően ’Regisztrált’ státuszt kaphasson a MÁV SAP 
Ariba rendszerében is, ez a MÁV szállítói előminősítési folyamatában való részvételhez szükséges. Javasolt minél előbb elvégezni a 
regisztrációt! Ha mindent választ megadott, kattintson a ’A teljes válasz elküldése’ gombra.



9. Folytatás regisztrációval – MÁV specifikus kérdőív jóváhagyása

• Miután benyújtotta válaszát a MÁV-Csoport munkatársa ellenőrzi a válaszait, és ha mindent rendben talált jóváhagyja 
regisztrációját, melyről email értesítést fog kapni.



10. Folytatás regisztrációval – Jóváhagyott regisztráció!

• Miután benyújtotta válaszát a MÁV-Csoport munkatársa ellenőrzi a válaszait, és ha mindent rendben talált jóváhagyja 
regisztrációját, melyről email értesítést fog kapni.


