POSTI KONSERNIN HANKINTAPORTAALI – LYHYT ESITTELY
MIKÄ ON POSTIN HANKINTAPORTAALI?

Postin hankintaportaali on sähköinen järjestelmä, jota Posti käyttää harjoittaessaan hankintaa toimittajiensa kanssa.
Tähän kuuluu:
•
•
•
•
•

Tietopyynnöt (RFI)
Tarjouspyynnöt (RFQ)
Huutokaupat
Sopimusten hallinta
Suorituskyvyn seuranta

Portaali on ilmainen toimittajille ja sitä on helppo käyttää.

Kuva 1: Tervetuloa Postin hankintaportaaliin
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PORTAALIIN REKISTERÖITYMINEN

Postinjakelua koskevaan tarjouskilpailuun ilmoittautuneet yritykset rekisteröidään hankintaportaaliin Postin
toimesta ja Posti lähettää tarvittavat tunnukset ennen tarjouskilpailun avautumista.

PORTAALIIN KIRJAUTUMINEN

Portaaliin kirjaudutaan osoitteessa: posti.bravosolution.com
Kirjautumissivun oletuskielenä on englanti, mutta voit vaihtaa näkymän kielen sivun oikeassa yläkulmassa:

Kuva 2: Toimittajan sisäänkirjautumissivu: käyttäjätunnus ja salasana (FI)
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Posti toimittaa sinulle vain käyttäjätunnuksen, joka on sama kuin ilmoittautumisen yhteydessä antamasi
sähköpostiosoite. Saadaksesi salasanan klikkaa ”Unohtuiko salasana?” painiketta:

Täytä vaaditut kentät ja klikkaa sen jälkeen ”Lähetä”:

Huom: Käyttäjätunnus on sama kuin kilpailutukseen ilmoittautumisen yhteydessä antamasi sähköpostiosoitekirjoita tämä siis molempiin alla oleviin kenttiin.
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Saat tämän jälkeen sähköpostiisi viestin, joka sisältää linkin salasanan luomista/uusimista varten. Mikäli et saa
viestiä, tarkista myös sähköpostisi roskapostikansio. Huomaa, että samaa linkkiä voi käyttää vain kerran, ja se on
voimassa rajoitetun ajan. Mikäli linkki ehtii vanhentua, voit hakea salasanaa uudestaan.

Kuva 3: Sähköposti-ilmoitus – portaalin (uuden) salasanan määrittely

Klikkaa linkkiä (ks. kuva yllä) ja pääset nyt muuttamaan salasanan:

Kuva 4: Vaihda salasana
Kirjoita käyttäjätunnus ( = sähköpostiosoite) ja uusi salasana ja valitse “Lähetä”. Tämän jälkeen järjestelmä ohjaa
sinut automaattisesti eteenpäin.
Valitsemasi salasanan täytyy täyttää seuraavat kriteerit:
•
•
•
•
4

Salasanan täytyy sisältää ainakin 8 merkkiä
Salasanan tulee olla eri kuin käyttäjätunnus
Uuden salasanan tulee olla eri kuin aikaisemmat 10 salasanaa
Salasanan täytyy sisältää sekä kirjaimia että numeroita
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PORTAALIN KÄYTTÖEHDOT

Kun kirjaudut portaaliin ensimmäisen kerran, saat luettavaksesi portaalin käyttöehdot. Luethan tämän asiakirjan
huolella ja sitten hyväksy tai hylkää se.
Jatkaaksesi portaalin käyttöä sinun on hyväksyttävä portaalin käyttöehdot valitsemalla “Hyväksyn” ja sitten
valitsemalla “Vahvista” kuten alla olevassa kuvassa 5 (kohdat 1 ja 2).

Huom: Voit halutessasi ladata PDF tiedoston sivun oikeasta yläkulmasta (kohta 3 alla olevassa kuvassa 5).

Kuva 5: Portaalin käyttöehdot
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TOIMITTAJAN SIVUT JA YLEISNÄKYMÄ

Hyväksyttyäsi portaalin käyttöehdot järjestelmä tuo sinut ”Toimittajan sivut” -näkymään:

Kuva 6: Toimittajan Sivut

Aina jatkossa kirjautuessasi sisään portaaliin tulet tälle sivulle ja sivulla olevien linkkien kautta pääset tarkastelemaan
suoraan sivuston eri osa-alueita (Tietopyynnöt, Tarjouspyynnöt, Huutokaupat, Toimittajan profiili, Käyttäjien
hallinta) tai Yleisnäkymä- linkin kautta portaalin pääyleisnäkymään:

Kuva 7: Yleisnäkymä
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TARVITSETKO APUA?

Postin hankintaportaaliin ja postinjakelua koskevaan kilpailutukseen liittyvissä kysymyksissä, otathan yhteyttä Postin
hankintaan: postisourcing@posti.com

Laitteistovaatimukset voit tarkistaa sisäänkirjautumissivulta ”System Requirements” linkin takaa:
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