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Általános rendszerkövetelmények
• Hardware: Pentium 4 vagy ennél jobb

• Internet: 2 Mbytes vagy ennél jobb

• Böngésző: Internet Explorer – 10 vagy ennél jobb (legfrissebb)

Google Chrome – 55 vagy ennél jobb (legfrissebb)

Mozilla Firefox – 50 vagy ennél jobb (legfrissebb)

Operációs rendszer: Windows Vista vagy ennél jobb (legfrissebb)

vagy más operációs rendszer de a támogatott böngészők egyikével

• Felbontás: Laptop: minimum 1366 x 768 a felhasználó barát élményért

Asztaligép: minimum 1280 x 1024 a felhasználó barát élményért

A rendszerbe lépéshez használja az alábbi linkek egyikét!

• https://molgroup.esourcing.molgroup.info/ql/home_custom/index.php

• https://mol.esourcing.molgroup.info/ql/home_custom/index.php

• https://ina.esourcing.molgroup.info/ql/home_custom/index.php

• https://slovnaft.esourcing.molgroup.info/ql/home_custom/index.php

Ezek a linkek megtalálhatóak az esemény meghívókban és regisztrációs meghívókban is.

Kérem, hogy fent említett linkek egyikét másolja és illessze be a böngészőjébe és nyomjon enter gombot vagy kattintson az útmutatóban szereplő

egyik linkre és az oldal meg fog nyílni a böngészőjében.

• Kérem tekintse meg az alábbi példát:

Vagy kézzel írjuk be a linket, vagy kattintsunk rá az útmutatóban:

https://molgroup.esourcing.molgroup.info/ql/home_custom/index.php
https://mol.esourcing.molgroup.info/ql/home_custom/index.php
https://ina.esourcing.molgroup.info/ql/home_custom/index.php
https://slovnaft.esourcing.molgroup.info/ql/home_custom/index.php
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Fogadja el a link navigációját (a billentyűzeten az enter gomb megnyomásával) és a belépő oldal betöltődik a böngészőbe.

• A belépő oldalon lehetősége van a nyelv kiválasztására, még a rendszerbe lépés előtt.

• A rendszerbe lépéshez szükség van a hitelesítő adatokra (felhasználónév és jelszó) – írja be a hozzáférést a megfelelő mezőkbe, majd kattintson a 

BEJELENKEZÉS gombra.
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• A rendszertől kérhető, hogy küldjön új jelszót az elfelejtettem a jelszavam gombbal – Adja meg az email címét, amelyet a regisztrációhoz használt,

majd adja meg a Biztonsági Kódot és kattintson a Jelszó visszaállítás gombra. Kapni fog egy email a fiókjába, amely tartalmazza a linket az új

jelszó beállításához. A linkre kattintva megnyílik az oldal ahol az új jelszót kell megadni (2. kép). A jelszó megadásakor – tartalmaznia kell

minimum 8 karaktert (kérem, hogy kis és nagybetűt és a számokat egyaránt használjon viszont a speciális karakterek használata a jelszóban nem

megengedett). A jelszó megadása után az OK gombra kattintva aktiválja a rendszer felhasználóhoz beállított új jelszót.
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• Új Szállító Regisztrációt kérheti a MOL csoport vagy annak leányvállalata. Ha biztosan tudja, hogy a cég még nem része a szállítói adatbázisnak (sose kapott

még rendszer üzenetet a pályáztató cégtől regisztrációs témában), akkor tudja magát regisztrálni az Új Szállító Regisztráció gombra kattintva, sorban kitöltve a

kérdőíveket. Kérem, hogy legyen körültekintő a regisztrációs folyamat során, különösen az email cím megadásakor. Ha nem jól adta meg email címet, akkor a

rendszer rosszul megadott email címre próbálja kiküldeni a felhasználó nevet és a hozzá tartozó jelszót, amit nem fog a felhasználó megkapni. Kérem figyeljen a

kötelező mezők kitöltésére (csillaggal van jelölve) és / vagy a legördülő mezőkre, mert ezek kitöltése feltétele a sikeres regisztráció folyamatnak. Az mezők

kitöltése után a kattintsunk a MENTÉS gombra.

A regisztrációs folyamat során olvassuk el az Üdvözlő üzenetet (a képen kékkel keretezve) és használjuk a segítség ikont ha a folyamat során nehézségbe ütközünk.

A regisztráció akkor lesz érvényes, hogy ha a folyamat jelző a jobb sarokban eléri a 100%- ot ami által a felhasználó részt tud venni az eseményekben.
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• Fogadja el az ÁSZF-et (kékkel jelölve a képen) és kattintson a Bejelentkezés részvevőként gombra.

• Az utolsó lépés a bejelentkezési folyamatban, hogy kattintson a Bejelentkezés szállítóként gombra (pirossal jelölve a képen)

• A szállítói útmutató letölthető, ha a kérdőjelre kattint. A kérdőjel ikon a Bejelentkezés Résztvevőként gomb mellett található közvetlenül. (pirossal

jelölve a képen) Ezen kívül az útmutatót megtalálhatja Ajánlattétel / Dokumentumok menüben is a konkrét tender dokumentum tárában, amire

meghívást kapott a MOL csoporttól vagy valamelyik leányvállalatától.
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Javaslatok és tanácsok a rendszer használatához

➢ Sose nyissa meg a rendszert többszörösen (több fülön)! A rendszert 1 böngészőben 1 fülön használja mindig!

➢ Nyílt tendereket / eseményeket az alábbi linkeken érheti el. Ezeket a MOL csoport vagy leányvállalatai indították a rendszerben!

• https://molgroup.esourcing.molgroup.info/ql/modules/events/events/open_events.php

• https://mol.esourcing.molgroup.info/ql/modules/events/events/open_events.php

• https://ina.esourcing.molgroup.info/ql/modules/events/events/open_events.php

• https://slovnaft.esourcing.molgroup.info/ql/modules/events/events/open_events.php

➢ A regisztrációs folyamat során, kérem elsőként az előző évi pénzügyi kimutatást kezelje – Állítsa be a feltöltési folyamat során az érvényes

időpontot a saját országában alkalmazott törvények figyelembevételével! Példa: Az FS 2017-nek Magyarországon érvényesnek kell lennie 2019.

május 31.-ig Kérem, hogy amikor minden információ a kezében van, akkor folytassa a regisztrációs folyamatot

➢ A maximum dokumentum méret ami feltölthető a rendszerbe az 500 MB / dokumentum. Ekkora fájl feltöltéséhez gyors és jó internet kapcsolat

szükséges. Kérem, hogy minden esetben vegye figyelembe a számítógépe erőforrásait, a böngészője típusát, az internet sebességét a feltölteni

kívánt fájl méretét Pl.: lassú számítógépen, lassú nettel a nagy fájl feltöltése nagyon sokáig eltarthat. Amennyiben úgy látja, hogy a feltöltés nagyon

lassú, akkor próbálja felbontani a fájlt kisebb darabokra és külön feltölteni őket!

➢ Javasolt másodlagos internet forrást fenntartani, ha valami gond van az internetével, akkor is tudjon dolgozni! Mobil net használata gyors és

hatékony megoldás lehet ilyen esetekben.

https://molgroup.esourcing.molgroup.info/ql/modules/events/events/open_events.php
https://mol.esourcing.molgroup.info/ql/modules/events/events/open_events.php
https://ina.esourcing.molgroup.info/ql/modules/events/events/open_events.php
https://slovnaft.esourcing.molgroup.info/ql/modules/events/events/open_events.php
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Rendszer ikonok – Mire használjuk őket?

➢ Levél ikon – Itt látszik, hogy mennyi olvasatlan üzenete van, itt küldhető üzenet az esemény létrehozójának, vagy itt tudja elolvasni a

korábbi üzeneteket! (minden esetben ha egy üzenetet szeretne elolvasni, akkor ki kell hozzá jelölni egy eseményt. Ha nem jelöl ki eseményt, akkor

nem fog tudni semmilyen üzenetet megnézni, vagy megnyitni. Az általános üzeneteket és rendszer üzeneteket, rendszer meghívókat, amiket

korábban kapott megtudja nézni a rendszerben!)

➢ Kapcsolat ikon – Itt találhatóak a technikai ügyfélszolgálati elérhetőségek. (Az eseményhez kapcsolódó szakmai kérdéseket, kérem az

esemény / tender létrehozójának tegye fel! Az esemény létrehozóhoz tartozó kapcsolati információkat megtalálja a meghívó levél alján, vagy

az Ajánlattétel / Általános fülre kattintva).

➢ Frissítés ikon – Erre az ikonra kattintva tudjuk frissíteni az aktuálisan betöltött oldalt / menüt. Az ikonon minden 30. másodpercben animálódik,

ez jelzi az automatikus frissítést. (Ha a frissítés közben valamilyen probléma adódik, akkor a rendszer egy piros háromszöget mutat felkiáltójellel a

közepén ).

➢ A rendszerben a nyelv bármikor megváltoztatható. Ehhez a jobb felső sarokban lévő zászló ikonra kell kattintani – (Ez a nyelvi beállíts, csak

addig marad aktív, amig a felhasználó nem lép ki a rendszerből. A kilépést követően az alapértelmezettként beállított nyelven töltődik be a rendszer.

Amennyiben szeretnénk a felhasználóhoz tartozó alapértelmezett nyelvet megváltoztatni akkor menjünk a Vállalat / Vállalati profil menübe és az

Általános adatok fülön az alapértelmezett mezőbe állítsuk be az új nyelvet és mentsük el a változtatást).
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Vállalati információk frissítése / Felhasználói adatok

• A kötelező mezők piros csillaggal vannak jelölve, ezeket mindig kikell töltenie a felhasználónak (az adatok nem menthetőek el, amig nem került 

kitöltésre minden kötelező mező).

• Minden fülön végig kell menni és ki

kell tölteni a Vállalati profil fülön, hogy

a folyamat 100% legyen (Kérem töltse

ki a mezőket fülről fülre haladva, vagyis

minden oldalon töltse ki a kötelező

mezőket és mindig Használja a mentés

gombot, hogy a kitöltött információk ne

vesszenek el.)

• Ahhoz hogy a felhasználói profillal 

Részt lehessen venni a tendereken a 

Folyamat jelzőnek 100%-on kell

• Az információ lekérdezése a Bureau 

van Dijk adatbázisból aktiválva van ha,

Cégnevet, adószámot vagy országot 

adunk meg.

Kérem emlékezzen rá, hogy aBureau 

van Dijk információkat nem tudja a

Felhasználó megváltoztatni. Ezeket az

Adatokat a küldő adatbázis küldi meg

a lekérdezési folyamat során. Ha ezek

az adatok elavultak, kérem változtassa

meg. Ezek a felhasználói adatok

Frissítésre fognak kerülni.
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Vállalati dokumentumok oldal

Ezen az oldalon tudja feltölteni az összes vállalati dokumentumot amivel rendelkezik. Pl.: Pénzügyi Jelentés, Tanúsítványok, egyéb kiegészítő céges

dokumentumok.
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Az Online ajánlattételi feltételeknél (aláhúzott rész) tudjuk letölteni a dokumentumokat, amelyeket MOL csoport és leányvállalatai kérni szoktak.

(kékkel jelölve a képen

Könnyen fel lehet tölteni dokumentumokat ezen a fülön, amihez kattintsunk az Új dokumentum feltöltése gombra. A felugró ablakban szerepel

minden információ, ami a sikeres feltöltéshez kelleni fog. Mindig adjuk meg a dokumentum típusát, amelyhez a dokumentum típusa legördülő

menüből tudunk választani. Fontos megjegyezni, hogy ha folyamat során kimarad egy fontos lépés vagy nem minden kötelező mező kitöltése történt

meg, a rendszer jelzi a felhasználónak, hogy mely cellák nem lettek kitöltve, vagy hol felejtett el választani a lehetőségek közül pl.: legördülő menü.

Általában 3 lépés szükséges folyamathoz!

1. Dokumentum betallózása

2. Dokumentum típus kiválasztása

3. A dokumentum érvényességének

a beállítása (Ez kötelező mindig, ha

Tanúsítványt, pénzügyi fájlt, vagy

más dokumentumot töltünk fel

aminek lejárati dátuma van).

4. Mentés

Ha minden lépést jól csináltunk,

akkor a feltöltött fájl megjelenik

a listában a megfelelő dokumentum

típussal.
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Részvétel tenderben / e-Aukción

➢ Tender / Aukció amire meghívást kaptunk, az megjelenik az Ajánlattétel / Események oldalon.

➢ Ha az Ajánlattétel / Események menü nem látszik, akkor a felhasználó a MOL és leányvállalatai által használt jóváhagyási folyamatban van. A jóváhagyást

követően az említett menü

➢ Ha a menü látszik, de nincsen semmilyen esemény a listában, akkor a felhasználót nem hívták meg a tenderre / aukcióra.

➢ Ha sok eseményre van meghívva a felhasználó és hosszú az esemény lista, javasolt a szűrők használata, hogy megtalálja az eseményt amiben részt szeretne venni.

Kattintson a szűrők mutatása gombra (előhozza a szűrőket) / szűrők elrejtése (elrejti a szűrőket.)

1. Az esemény kiválasztásához kattintsunk az esemény nevére a listából. Ha jól kattintott, akkor a rendszer megjeleníti a kiválasztott tender nevét a fejlécben

középen. Esemény : ** tender neve ** . A hátralévő idő mutatja, a kiválasztott tenderből mennyi idő van hátra mielőtt a rendszer lezárja az eseményt (következő

oldal 1. Kép)

2. Miután a tender/Aukció kiválasztásra került az esemény lista alatti gombokkal lehet tovább dolgozni, annak a függvényében, hogy mit akarunk az adott tenderben

tenni. (következő oldal 2. Kép)

• Licitálok – Kérdőívek kitöltésével adhatjuk meg a válaszokat/ ajánlatokat -> Ajánlattétel / Licitálás/Ajánlatétel menü ugyanarra az oldalra navigál.

• Tételek megtekintése – Az űrlapok és kérdőívek előnézete.

• Dokumentumok – A tenderben kért dokumentumok feltöltése itt történik-> Ajánlattétel / Dokumentumok menü ugyanarra az oldalra navigál .

• Naplók – A felhasználó rendszer aktivitását itt lehet megnézni.

• Nem kívánunk ajánlatot tenni– Itt lehet indokot megadni az ajánlatkérő fele, hogy miért nem akarunk az adott tenderben részt venni.
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1. Kép

2. Kép
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Ajánlatétel a beszerzési rendszerben kiírt tenderben

Az esemény amelyben részt kíván venni és amire meghívást kapott az megjelenik az Ajánlattétel / Események oldalon.

Az egyes pályázatok követelményeitől függően szüksége lehet a következőkre:

1. Űrlapok kitöltése (kérdőívek) közvetlenül a rendszerben. (Ha nem töltött fel dokumentumot korábban.)

Jelölje ki az eseményt és kattintson a gombra (vagy használja az: Ajánlattétel/ Licitálás/Ajánlattétel menüt). A megnyíló oldalon, kell

kitölteni a kért mezőket. A gombbal tudjuk a kitöltött mezőkben szereplő válaszokat elmenteni. Ez a mentés csak az adatok rögzítését jelenti,

de még nincsenek az információk publikálva a beszerző felé. Ez a mentési mechanika segíti a felhasználót, hogy lássa, hol tart a folyamatban és

lehetőséget biztosít, hogy ellenőrizni tudja a felhasználó publikálás előtt az információkat. (Fontos, hogy a folyamat 100%on legyen minden esetben,

hogy a válaszokat publikálhassuk. A rendszer figyeli, hogy minden kötelező mező ki legyen töltve, mert csak 100%os folyamat esetén publikálható az

ajánlat. A gombra kattintva lehet elküldeni az esemény létrehozójának a válaszokat. A mentés gomb illetve a mentés és publikálás

gomb csak az erre biztosított időintervallumban aktív. (tender kezdete és vége). Ezen gombok használatakor egy ablakban megerősítő üzenet ugrik fel.

A rendszer üzenettel jelzi ha sikeres volt a mentés vagy az adatok publikálása. (kép a következő oldalon)



15

A piros csillaggal jelzett mezők ( * ) kötelezőek és ki kell tölteni a sikeres ajánlattételhez. Üzenet jelzi ha valami hiányzik / nincsen kitöltve.

Képesek vagyunk offline is dolgozni ha kiexportáljuk a kérdőívet, majd a kitöltés után vissza importáljuk ezeket a válaszokat!
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2. A kért dokumentumok feltöltése (ha nem küldte el válaszait a licitálás / ajánlattétel oldalon vagy nincsen kitölthető kérdőív) Az esemény

kiválasztása után kattintsunk a Dokumentumok gombra (vagy az Ajánlatétel / licitálás/ajánlattétel menüre). Az oldal megnyílik, ahol a kért fájlok

feltöltése történik (2. kép).
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➢ Abban az esetben, hogyha hosszú a dokumentumok listája, vagy valamilyen rendezési elv alapján szeretne szűrni a dokumentumok listájában,

abban az esetben használja az oldalon a szűrő lehetőségeket. Szűrő mutatása (előhozza a szűrőket) / Szűrő elrejtése (elrejti a szűrőket - 16. oldal 2.

kép). A keresés mező használatával konkrét fájlokat is kereshetünk.

Az első lépés általában az összes vagy a szükséges dokumentumok letöltése, majd ezt követően a kitöltött fájlok feltöltése a rendszerbe. Mind a kettőre

ezen az oldalon van lehetőség.. A dokumentumok oldalon 3 referencia típusból lehet választani: Nincs, Technikai, Ár. Az esemény típusa alapján az

beszerző módosíthatja a referenciák neveit!

Dokumentumok letöltése:

➢ Egy vagy több dokumentum esetén kattintsunk a fájl(ok) nevére, majd válasszuk a Letöltés vagy Letöltés ZIP archívumként gombot.

➢ Összes dokumentum esetén– fájlok kijelölése nélkül válasszuk a Letöltés ZIP archívumként gombot.

➢ Dokumentumok előnézetet– kattintsunk a Dokumentumok Előnézet gombra., csak JPG, PNG és PDF fájlokkal működik a funkció.
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Fájlok feltöltése

A felhasználónak lehetősége van egy vagy akár több dokumentumot is feltöltetni. (a tallózásnál lenyomva kell tartani a CTRL gombot, hogy több fájlt

lehessen kijelölni a feltöltésre). A fájlok feltöltésének a lépései megegyeznek, a különbség csak a több fájl feltöltésekor a kijelölésben van. Fontos

megjegyezni, hogy a több fájl feltöltése esetén csak egy referencia választható az összes fájlhoz.

A dokumentum feltöltés lépései:

1) Kattintsunk az új fájl/link hozzáadása gombra, hogy megkezdjük a fájlok feltöltését.

2) Kattintsunk a Tallózás gombra, majd a felugró

Ablakban válasszuk ki a számítógépünkről a fájlt,

amit fel akarunk tölteni!
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3) A dokumentuma betallózása után a fájl neve megjelenik Dokumentum neve mezőben. (A dokumentumot lehet változtatni mielőtt befejezi a

feltöltési folyamatot)

4) Válassza ki a kérdőív típusát (referenciáját), aminek a kiválasztása mindig kötelező!!
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5) A 4 kezdeti lépést követően tudja a feltöltése folyamatot befejezni

azzal, hogy a Mentés gombra kattintva feltölti a fájl(oka)t.

6) A sikeres feltöltési folyamat végét a rendszer felugró üzenettel jelzi.
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7) Elméletben az esemény létrehozó a feltöltött tartalmat megtudja nézni a feltöltést követően. Amennyiben 2 borítékos ajánlatkérésről van szó, abban

az esetben a beszerző csak az ajánlati határidő lejáratát követően tudja megnézni a dokumentumokat. Ebben az esetben az esemény létrehozó

adhat jogot arra a felhasználónak, hogy módosítsa a dokumentumokat vagy adott esetben törölje azokat még az ajánlattételi szakasz vége előtt. A

dokumentumok törléséhez használja a Mellékletek törlése gombot. (Amennyiben nincsen meg a felhasználónak a joga erre, javasolt az Új

változatként való elmentés (2. kép), ha nem megfelelő / régebbi fájl került feltöltésre, Lépések: válasszunk ki egy dokumentumot és kattintsunk

az Új változatként való elmentésre, majd tallózzuk be az új változatot a számítógépünkről és kattintsunk a mentésre). A dokumentumnak hasonló

azonosítója lesz mint a felette levő dokumentumnak (3. kép).
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Ami után a feltöltés befejeződött, az esemény létrehozó a feltöltött tartalmat megtudja nézni a feltöltést követően. Amennyiben 2 borítékos

ajánlatkérésről van szó, abban az esetben a beszerző csak az ajánlati határidő lejáratát követően tudja megnézni a dokumentumokat. Ebben az esetben

az esemény létrehozó adhat jogot arra a felhasználónak, hogy módosítsa a dokumentumokat vagy adott esetben törölje azokat még az ajánlattételi

szakasz vége előtt. A dokumentumok törléséhez használja a Mellékletek törlése gombot (21.oldal első kép). (Amennyiben nincsen meg a

felhasználónak a joga erre, javasolt az Új változatként való elmentés, ha nem megfelelő / régebbi fájl került feltöltésre, Lépések: válasszunk ki egy

dokumentumot és kattintsunk az Új változatként való elmentésre, majd tallózzuk be az új változatot a számítógépünkről és kattintsunk a mentésre).
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Ajánlattétel e-Aukcióban

Ha a felhasználó aukcióban vesz részt, általában nem kell feltölteni fájlokat. Ez a fajta esemény egy valós idejű verseny az ajánlattevők között. Ezek a

beszállítók az aukciós szabályok (pl.:meghosszabbítás, minimum lépés) betartása mellett tehetnek ár ajánlatokat. A szabályokat a beszerző állítja be az

aukció megkezdése előtt. Az aukció egy független esemény, vagy egy következő lépése egy online ajánlatkérésnek.

A licitálási folyamat a Licitálás/ Licitálás/Ajánlatétel oldalon történik. Az aukciót az Ajánlattétel / Események oldalon válassza ki, majd kattintson

a gombra, vagy használja a menü navigációt és válassza ki az Ajánlattétel / Licitálás/Ajánlattétel menüt.

Az ilyen jellegű események szigorúbb szabályozással rendelkezhetnek, amelyet be kell tartani annak érdekében, hogy jogosultak legyenek

ajánlattételre. A kérdőívek részletei a gomb megnyomásával érhetők el (első kép a 24. oldalon).

A további esemény beállítások ellenőrizhetőek (a felhasználónak engedve van, hogy hozzáférjen ezekhez az információkhoz, ha az Ajánlattétel /

Esemény beállítások menüre kattint). További általános információk érhetőek el az esemény létrehozójáról ás a pályáztató cégről az Ajánlatéttel /

Általános fül alatt. Az ajánlat megadása ugyanaz a mechanika, mint a korábbi ajánlattételi példában. Az összes kötelező mező kitöltése után

kattintsunk a Mentés és Publikálás gombra (24. oldal 2.kép).

Kérem figyeljen az aukció alatt a Hátralévő időre, ahol látszik mennyi idő van még hátra az aukcióból (az esemény befejezéséig).
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Példa az ajánlatételkor feljövő hiba üzenetre.
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Kommunikációs lehetőségek a beszerzési rendszerben.

A felhasználóknak több lehetősége van a kommunikációra a rendszeren belül. Egy fontos szabály van, hogy ki kell választani egy esemény, majd chat,

fórum vagy belső email használatával üzenni a címzettnek.

A fórumot az Asztal / Fórum menüben tudjuk használni, miután kiválasztottunk egy eseményt az Ajánlattétel / Események menüben.

A chat-et az Asztal / Chat tudjuk elérni, vagy rákattintunk a chat ikonra a jobb felső sarokban a nevünk mellett.
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A levelezést az Asztal / Levelezés menüben érhetjük el, vagy kattintsunk a boríték ikonra a jobb felső sarokban.
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A levelezés funkció használatához elsőnek egy levelet kell kiválasztani a bejövő üzenetek között. Ezután lehet válaszolni a levélre amit a rendszer az

esemény létrehozónak megküld.

Ajánlattevő felhasználóként csak a saját cég alatti többi felhasználónak, illetve az esemény létrehozónak tud levelet küldeni a kiválasztott

esemény/levél kapcsán. Új üzenet küldéséhez kattintson a Címkönyv ikonra, amit a címzett sor végén talál meg. Az üzenet küldési folyamatban

lehetőség van kiválasztani, hogy a saját cég másik felhasználójának, vagy a pályáztató cégen belül az esemény létrehozójának szeretne levelet küldeni.

Az üzenet megírása után, az üzenet küldése gombra kell kattintani.


