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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. Ezt a szallitoiminosites@mav.hu e-mail címen tudja 
igényelni.

6. A támogatott böngészők a következők:
• Apple Safari (64-bit)
• Google Chrome (64-bit)
• Microsoft Edge (32-bit)
• Mozilla Firefox (64-bit)
• Microsoft Internet Explorer (32-bit)



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. Javasoljuk a 
kapott linken keresztül keresse fel az oldalt!



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. Ennek menetét a 
gyakori kérdések alatt olvashatja. Új regisztrációt csak abban az esetben indítson, ha még nincs aktív vállalati fiókja az Ariba 
Network-ön! Fontos, hogy a MÁV regisztrációnál és az Ariba fiók létrehozásánál az e-mail cím megegyezzen. 



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.

• Kezdje el beírni az Ön vállalata szempontjából értelmezhető termék-és szolgáltatás kategóriát (pl.: irodaszer), ha megtalálta, akkor 
kattintson a Hozzáadás gombra, ha így nem kapott megfelelő eredményt, akkor a Böngészés gombra.
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5.3.1 Folytatás a regisztrációval – Termék-és szolgáltatáskategóriák kiválasztása

• Válassza ki az Ön vállalata szempontjából értelmezhető termék és/vagy szolgáltatáskategóriákat. 

• Ha megtalálta a keresett kategóriát kattintson a kategória melletti + jelre, majd OK gombra.



5.3.2 Folytatás a regisztrációval – Termék-és szolgáltatáskategóriák kiválasztása

• Böngészés helyett választhatja a Keresés funkciót is.

• Ha megtalálta a keresett kategóriát tegyen egy pipát a releváns kategória melletti jelölőnégyzetbe, majd a Hozzáadás gombbal adja 
hozzá a megtalált kategóriát a saját listájához, majd kattintson az OK gombra.



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! 



7.1 Folytatás regisztrációval – MÁV specifikus kérdőív

Ha nem a kívánt felületre irányítja a rendszer:
-A címsáv bal felső részén a legördülő menüből a következőt válassza:



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.



11. Gyakori kérdések és válaszok (1)
1. Kérdés: A vállalatom már rendelkezik Ariba Network fiókkal, de a MÁV regisztrációs meghívója egy 

olyan email címre érkezett, mely nincs összekapcsolva az Ariba Network vállalati fiókunkkal.

 Válasz: 

 Ebben az esetben ne hozzanak létre új Ariba Network vállalati fiókot, hanem a vállalati fiók adminisztrátora 
hozza létre azt a felhasználói profilt/kapcsolattartót, akit a MÁV megadott

 Vagy e-mailben kérje, a MÁV munkatársát, hogy cserélje le az előzőekben Ön által megadott 
kapcsolattartót az Ariba Network-ön regisztráltra és kérjenek egy új regisztrációs meghívót, annak 
érdekében, hogy a MÁV, mint Ügyfél összekapcsolódhasson az Ariba Network vállalati fiókjukkal.

 Ha létrejött a kapcsolat, a MÁV specifikus regisztrációs kérdőív elérhetővé válik az Ariba Proposals and 
Questionnaires menüpont alatt:



11. Gyakori kérdések és válaszok (2)

2. Kérdés: A vállalatom már rendelkezik Ariba Network fiókkal, de szükség van egy új kapcsolattartó 
létrehozására, hogyan tudom ezt megtenni?

 Válasz: 
 Ha új kapcsolattartót szeretne létrehozni Ariba Network vállalati fiókján belül, ahhoz rendelkeznie kell 

adminisztrátori jogosultsággal.

 A Fiókbeállításokra kattintva, a Beállítások / Felhasználók menüpontban tud új felhasználót létrehozni, saját 
vállalata számára.

 Ha nincs még szerep hozzárendelve/létrehozva, akkor a meglévő Ariba Network értékkészletből választani 
kell egyet/többet, el kell nevezni (pl.: Értékesítés), majd miután a Felhasználó létrejött, a felhasználó fog 
kapni a megadott email fiókjába 2 db rendszerüzenetet, melyek a további lépésekről fogják tájékoztatni.



11. Gyakori kérdések és válaszok (2)

2. Kérdés: A vállalatom már rendelkezik Ariba Network fiókkal, de szükség van egy új kapcsolattartó 
létrehozására, hogyan tudom ezt megtenni?



11. Gyakori kérdések és válaszok (2)

2. Kérdés: A vállalatom már rendelkezik Ariba Network fiókkal, de szükség van egy új kapcsolattartó 
létrehozására, hogyan tudom ezt megtenni?



11. Gyakori kérdések és válaszok (2)

2. Kérdés: A vállalatom már rendelkezik Ariba Network fiókkal, de szükség van egy új kapcsolattartó 
létrehozására, hogyan tudom ezt megtenni?



11. Gyakori kérdések és válaszok (3)

3. Kérdés: Elfelejtettem a jelszavamat, nem tudok belépni, mi a teendő?

 Válasz: 

 Használja a jelszóemlékeztető funkciót:



11. Gyakori kérdések és válaszok (3)

3. Kérdés: Elfelejtettem a jelszavamat, nem tudok belépni, mi a teendő?

 Válasz: 

 Fog kapni egy emailt, a hivatkozásra kattintva tudja megadni új jelszavát, melyet követően be fog tudni 
lépni a rendszerbe:



11. Gyakori kérdések és válaszok (3)

4. Kérdés: Hogyan tudok segítséget kérni az Ariba oldalán?

 Válasz:

 A súgó és a támogatás a kérdőjel ikonra kattintva elérhető:



11. Gyakori kérdések és válaszok (4)

4. Kérdés: Kaptam a MÁV Csoporttól egy meghívót, hogy regisztráljak az SAP Ariba rendszerbe. Mi a 
teendő?

 Válasz: 
 Ha meghívót kapott a MÁV Csoporttól, akkor kérjük, hogy a meghívó üzenetben található regisztrációs 

linkre kattintson, mely a Kattintson ide a fiók létrehozáshoz szöveg mellett található! Ha jól csinálta, akkor 
az alábbi oldalnak kell megjelennie, ezt követően jelen oktatási anyag alapján kell eljárnia.

Fontos! 
Ne a Szállító 

regisztráció 

igénylési űrlap / 

Supplier Self-

Registration

Request Form

töltse ki, ha kapott 
meghívót a MÁV 
Csoporttól, mert 
az duplikációhoz
vezet.


