
Yeni Daimler Supplier Portal'a geçişiniz –  
Yeni kullanıcı erişimi ile ilgili bilgiler 
 

Özet 

Konu nedir? 
Yeni Daimler Supplier Portal'a geçtiğimizden dolayı size, portala erişebilmeniz için tarafınızdan etkinleştirilmesi 
gereken yeni bir kullanıcı kimliği verilecektir. 
Bu zamana kadar kullanılan Covisint kimlikleri yasal ve teknik nedenlerden dolayı artık kullanılamaz. 

Bu, kimin için geçerlidir? 
Şimdiye kadar Covisint'teki Daimler Supplier Portal'ı kullanmış olan tüm tedarikçiler. 

Ne yapmalısınız? 
Her tedarikçiye yeni kullanıcı kimliğini ve bir başlangıç şifresini içeren bir e-posta gönderilir. Kullanıcı kimliği, 
tedarikçi tarafından etkinleştirilmeli ve aynı zamanda şifre değiştirilmelidir.  Aşağıda belirtilen sayfalarda detaylı bir 
talimat bulabilirsiniz. 
 Lütfen dikkat: Tedarikçinin birden fazla kimlik kullanması halinde diğer e-posta adreslerine de yeni kullanıcı 
kimliğini içeren bir e-posta gönderilir! 

Zamanlama 
Yeni kullanıcı kimliklerini içeren e-postalar 19.06.2019 tarihinde gönderilecektir. Bu tarihten itibaren yeni kullanıcı 
kimliklerinizi etkinleştirebilirsiniz. 

İletişim 
 Geçiş ile ilgili daha fazla bilgiye şu şekilde ulaşabilirsiniz:  

o +(49)711 17 95120 numaralı telefonu arayarak ve 
o yeni Daimler Supplier Portal'da (https://supplier.daimler.com) "Yardım" menüsünü kullanarak  

 Portal yöneticileri için (önceki Security veya eDocs Admin'leri): https://supplier.daimler.com/portal-admins 
adresi altında daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz  

 

Yeni kullanıcı kimliğinizin etkinleştirilmesi için adımlar 

1. Adım: E-postanın açılması  
19.06.2019 tarihinde her tedarikçiye yeni kullanıcı kimliğini ve başlangıç şifresini içeren bir e-posta gönderilir.  

 E-postayı gönderen: noreply@daimler.com.  

 Konu: "Lütfen şimdi yeni Daimler Supplier Portal'daki kullanıcı haklarınızı etkinleştirin" 
 

 
 

 

  

https://supplier.daimler.com/
https://supplier.daimler.com/portal-admins
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2. Adım: Yeni Daimler Supplier Portal'ın açılması 
https://supplier.daimler.com sayfasını açın ve "Giriş yap" seçeneğine tıklayın 

 

 

3. Adım: Kullanıcının etkinleştirilmesi 
E-posta ile gönderilen yeni kullanıcı kimliğinizi ve başlangıç şifresini girin ve "Oturum aç" seçeneğine tıklayın: 

 

  

https://supplier.daimler.com/


Giriş yapamadığınıza ve şifrenizi değiştirmeniz gerektiğine dair bir mesaj gösterilir. Bunun için "Şifreyi değiştir" 

seçeneğine tıklayın. 

 

Yeni kullanıcı kimliğinizi, başlangıç şifresini ve ayrıca beliren erişim kodunu girin ve "Devam" seçeneğine tıklayın. 

 

  



İleride şifrenizi tek başınıza değiştirebilmeniz için sizden kişisel bir şifre sorusu ve yanıtını belirlemeniz istenir. 

Sonrasında "Devam" seçeneğine tıklayın. 

 

 

Şimdi yeni Daimler Supplier Portal için yeni şifrenizi belirleyin ve "Devam" seçeneğine tıklayarak işlemi sonlandırın.  

 

Yeni şifreyi başarıyla belirlediğinize ve bu şifrenin 90 gün geçerli olduğuna dair bir onay mesajı gönderilir: 



 

Bu pencereyi kapatın ve tekrar https://supplier.daimler.com sayfasını açın.  

"Giriş yap" seçeneğine tıklayın ve yeni kullanıcı kimliğinizi ve yeni belirlediğiniz şifreyi girin. 

 

Bunun ardından Daimler Supplier Portal'ın güvenli bölümüne yönlendirilirsiniz. Yeni kullanıcı kimliğiniz sağ üst 

bölümde gösterilir: 

 

https://supplier.daimler.com/

