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Supplier Entitlement
Általános áttekintés
Az Információbiztonsági szervezet megköveteli a megfelelő felhasználói azonosítási eljárás használatát a
külső partnerektől a cyber-biztonsági támadásokkal szembeni védelem érdekében.

Miért

A Supplier Entitlement egy felhasználói azonosítási rendszer a beszállítók számára, amely egyedi,
kétlépcsős azonosítással hozzáférést biztosít bizonyos Siemens alkalmazásokhoz:
• 1. lépcső: Supplier Entitlement felhasználói név és jelszó

WHAT
Mit
Hogyan

• 2. lépcső: További, egyszer használható jelszó (ún. One Time Password - OTP), amelyet a Siemens az
azonosítást elvégző felhasználó számára küld a bejelentkezés alkalmával.

A kiválasztott azonosítási eljárásnak megfelelően a beszállító cég felhasználója az alábbiak egyikét
használhatja a 2. lépcsőben:
• 1. opció: Push-értesítés mobiltelefonon
• 2. opció: Egyszer használható jelszó SMS-ben (OTP)
• 3. opció: 6 számjegyből álló egyedi kód mobiltelefonos applikációval
Ha a kétlépcsős azonosítás sikeres, akkor a felhasználó hozzáférhet a Siemens-es applikációkhoz.
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Kétlépcsős felhasználói azonosítás kezdeti beállítása

A

Hamarosan kapni fog egy e-mail értesítést a star.scm@siemens.com feladótól, amelyben megtalálható a fenti (A) link.
Kattintson rá a kétlépcsős azonosítás beállításának megkezdéséhez.
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Kétlépcsős felhasználói azonosítás kezdeti beállítása

C

B

A

Először adjon meg egy új jelszót (A). Ezt követően kap egy visszaigazolást (B).
Végül adja meg e-mail címét és jelszavát, majd kattintson a „Log In” gombra (C).
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Kétlépcsős felhasználói azonosítás kezdeti beállítása

Siemens ajánlása
1. opció: Siemens ID Application

3. opció: Google Authenticator

Le kell töltenie a
Siemens ID Applikációt
kattintson ide

Le kell tölteni a Google Authenticator
applikációt kattintson ide

2. opció: SMS
Meg kell adni a telefonszámát 
kattintson ide

A kétlépcsős azonosítás aktiválása során 3 opció közül választhat. A Siemens az 1. opciót ajánlja (Siemens ID App)
A 3. opció bár használható, de a Siemens nem ajánlja.
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1. Opció – Bejelentkezés Siemens ID applikációval

Siemens ajánlása
1. opció: Siemens ID Application
Le kell tölteni az applikációt.

A

Válassza ki a Google Play vagy az App Store alkalmazást, majd kattintson a folytatás (A) gombra.
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1. Opció – Bejelentkezés Siemens ID applikációval
Siemens ID telepítés és QR-kód beolvasás

A

C

D

B

Töltse le a Siemens ID-t (A); sikeres telepítés után nyissa meg a Siemens ID-t és válassza az „Enroll” gombot (B); A
QR-kód beolvasásához engedélyezze a kamerához való hozzáférést (C); Olvassa le a QR-kódot a Siemens ID-vel (D).
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1. Opció – Bejelentkezés Siemens ID applikációval
Push-értesítés és egyszer használható jelszó (One Time Password)

B

B

A
C

A QR-kód leolvasását követően el kell menteni a kapott karakter sort. Pipálja be az „I have safely recorded this code“
kapcsolót, majd „Continue“ (A); Ezt követően ön megkapja az első Push-értesítést a mobiltelefonjára, kattintson az
„Allow” gombra (B); alternatív megoldásként beírhatja a kapott egyszer használható jelszót (One Time Password) (C).
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2. opció: bejelentkezés SMS-sel

2. opció: SMS
Kérem adja meg a telefonszámát!

B

A

Kattintson a „Próbálja ki egy másik módszert” (A) elemre; válassza az SMS módszert (B).
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2. opció: bejelentkezés SMS-sel
Telefonszám aktiválása

XXX

B

A

C

D

Válassza ki az ország előtagját, és írja be a telefonszámát. Ezt követően ön kapni fog egy 6 karakteres kódot SMS-ben
(B). Írja be az ellenőrző kódot (C). Végül a rendszer arra kéri önt, hogy írja le a megjelenő biztonsági kódot. Kattintson
az „I have safely recorded this code“ kapcsolóra és válassza a „Continue“ gombot. (D).
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3. opció: bejelentkezés Google Authenticator használatával

3. opció: Google Authenticator
Le kell töltenie a Google Authenticator
applikációt

B

A

Kattintson a „Próbálja ki egy másik módszert” (A) elemre; Válassza ki a Google Hitelesítőt vagy hasonlót (B).
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3. opció: bejelentkezés Google Authenticator használatával
Google Authenticator alkalmazás telepítése és QR-kód beolvasása

C

A

B

D

F
E

Telepítse a Google Authenticator alkalmazást a Google Play vagy az App Store áruházból (A). Nyissa meg a programot
és olvassa le a QR-kódot (B). Ezt követően kapni fog egy 6 karakteres kódot. (C) Írja be a kódot a (D) mezőbe és
kattintson a „Continue“ gombra (E). Végül a rendszer arra kéri önt, hogy írja le a megjelenő biztonsági kódot. Kattintson
az „I have safely recordd this code“ kapcsolóra és válassza a „Continue“ gombot. (F).
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Belépés a Supplier Master Data-ba
Code of Conduct (CoC) – Magatartási kódex elfogadása

1. opció: Siemens ID applikáció

2. opció: SMS

3. opció: Google Authenticator

A
A sikeres felhasználói azonosítást követően el kell fogadnia a Siemens Code of Conduct (CoC) – Magatartási kódex
dokumentumot, amely több nyelven is rendelkezésre áll. Itt önnek két lehetősége van: 1) Egyetért a tartalmával
(„agree”), majd „Submit” (A), ezt követően önt a rendszer továbbirányítja a Supplier Master Data overview-ba. 2) Ha
további tisztázás szükséges, akkor válassza az „I have need for clarification” kapcsolót, majd „Submit” (A), ezt
követően elindul a Siemens-en belüli eszkalációs folyamat.
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Belépés a Supplier Master Data-ba
Adatok ellenőrizve / módosítva / hozzáadva
General Data

Questionnaire

A

Ön át lett irányítva a jelenlegi Supplier Master Data overview-ba, ahol lehetősége van a tartalmat ellenőrizni,
módosítani, vagy hozzáadni. Végül az „Approve” gombbal a kérelmet el kell küldeni (A).
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Teendők a beszállító oldaláról
Beszállítói minősítési kérelem kezdeményezése

A

D
B
C
A beszállító kap egy értesítő e-mailt az adott beszállítói minősítési kérelemmel (A) kapcsolatban a star.scm@siemens.com e-mail-címről egy aktiválási
hivatkozással – a hivatkozásra kattintva (B) a beszállító a többtényezős hitelesítés aktiválási oldalára kerül. A beszállítói jogosultságra vonatkozó
részletes felhasználói útmutató itt (C) található. 14 munkanap elteltével (D) automatikusan továbbításra kerül az SQ automatizálási kérés.
Page 19

Unrestricted | © Siemens 2021 | SCM FE | 2021-04

Teendők a beszállító oldaláról
Beszállítói minősítési kérelem áttekintése

A többtényezős hitelesítésen túljutva következik a beszállítói minősítési kérelem.
• General Data – itt lehet megadni/módosítani a beszállítóra vonatkozó adatokat
• Supplier Qualification – itt lehet szerkeszteni az összes szükséges SQ modult az SQ automatizálási kérést illetően.
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Teendők a beszállító oldaláról
SQ-modulok további feldolgozásra

További feldolgozás során különböző SQ-modulok lehetnek relevánsak a minősítéshez. Ezeket mutatjuk be a
következő oldalakon. Az adott modulok státusza alapján különböző kombinációk fordulhatnak elő.
• A Magatartási Kódex (CoC) elfogadásáhozkattintson ide
• Az Anyagbejelentő nyilatkozat (SC) elfogadásához kattintson ide
• Az EHS minősítési kérdőív (CS) elfogadásához kattintson ide
• A vállalati felelősségvállalás önértékelésének (CRSA) elfogadásához kattintson ide

SQ feldolgozás

Bemenet:
Globális/helyi
beszállítói
adatok

SQ irányítópult

Bemenet: SQ
lejárati adatok
Bemenet: CAP
adatok
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…

Együttműködés

…

Vissza
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A Magatartási Kódex
(CoC – Code of Conduct)
elfogadása

Teendők a beszállító oldaláról
A Magatartási Kódex (CoC) elfogadása

B

A
A beszállító felkérést kap a Siemens Magatartási Kódexének (CoC) elfogadására (ha még nem elérhető az SCM adatbázisban). Két lehetőség közül lehet
választani: 1) ha egyetért a magatartási Kódexxel és úgy nyújtja be (A), a beszállítói törzsadatokat áttekintő oldalra kerül 2) ha pontosításra van szüksége, és
úgy nyújtja be (A), kezdetét veszi egy belső Siemens eszkalálási folyamat. Kérdés esetén lehetősége van információt kérni a b eszállítói minősítési kérelemről
a kérelmezőtől (B).
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Teendők a beszállító oldaláról
Az Anyagbejelentő nyilatkozat (SC) elfogadása 1/3

A
B

C

A beszállító két lapot (A) lát a beszállítói minősítési kérelmen. A „Supplier Qualification” lapon szakaszonként jelennek meg az adott SQ-modulok (B).
A „Substance Commitment” szakaszt megnyitva két különböző alszakasz jelenik meg (C): „General” és „Release”.
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Teendők a beszállító oldaláról
Az Anyagbejelentő nyilatkozat (SC) elfogadása 2/3

A

B

C

A „General” alszakasz megnyitásakor a beszállítónak meg kell adnia a kapcsolattartó személy hitelesítő adatait (név, telefons zám és e-mail-cím) a termékkel
kapcsolatos környezetvédelmi kérdésekre vonatkozó minden ügyben (A). Emellett meg kell válaszolni az első kérdést is (B). „Ye s” válasz esetén megjelenik
egy második kérdés is, amelyre szintén válaszolnia kell a beszállítónak (C).

Page 26

Unrestricted | © Siemens 2021 | SCM FE | 2021-04

Teendők a beszállító oldaláról
Az Anyagbejelentő nyilatkozat (SC) elfogadása 3/3

A

B
C

A „Release” alszakasz megnyitásakor (A) a beszállítónak ellenőriznie kell az előre megadott értékeket, és meg kell adnia a fe lelős személy nevét és
beosztását (B). Az összes kötelező mező kitöltése után lehet benyújtani a beszállítói minősítési kérelmet (C).
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Az EHS minősítési kérdőív
(CS – Contractor Safety)
elfogadása

Teendők a beszállító oldaláról
Az EHS minősítési kérdőív (CS) elfogadása 1/2

A
B

C

A beszállító két lapot (A) lát a beszállítói minősítési kérelmen. A „Supplier Qualification” lapon szakaszonként jelennek meg az adott SQ-modulok (B). A
„Contractor Safety” szakasz megnyitásakor megjelenik a „Questionnaire” alszakasz (C).
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Teendők a beszállító oldaláról
Az EHS minősítési kérdőív (CS) elfogadása 2/2

A
B

C

D
E

A „Questionnaire” alszakasz (A) megnyitásakor a beszállítónak le kell töltenie a vállalkozói biztonságról szóló kérdőívet (B) , és ki kell töltenie a megfelelő
részeket egy témában jártas szakember segítségével, majd fel kell töltenie a beszkennelt fájlt az „Upload” gomb (C) segítségé vel, és megnyomni az „Attach”
gombot (D). A beszállító ezután benyújthatja a beszállítói minősítési kérelmet (E).
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Teendők a beszállító oldaláról
A vállalati felelősségvállalás önértékelésének (CRSA) elfogadása 1/6

A
B

C

A beszállító két lapot (A) lát a beszállítói minősítési kérelmen. A „Supplier Qualification” lapon szakaszonként jelennek meg az adott SQ-modulok (B).
A CRSA szakasz megnyitásakor hét különböző alszakasz jelenik meg (C).
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Teendők a beszállító oldaláról
A vállalati felelősségvállalás önértékelésének (CRSA) elfogadása 2/6

A

B

Ki kell tölteni a „General Information” (A) és a „Legal Compliance and Fair Operating Practices” (B) alszakaszok összes kötel ező mezőjét.

Page 33

Unrestricted | © Siemens 2021 | SCM FE | 2021-04

Teendők a beszállító oldaláról
A vállalati felelősségvállalás önértékelésének (CRSA) elfogadása 3/6

A

Ki kell tölteni a „Human Rights and Labor Practices” (A) alszakasz összes kötelező mezőjét.
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Teendők a beszállító oldaláról
A vállalati felelősségvállalás önértékelésének (CRSA) elfogadása 4/6

A

B

Ki kell tölteni a „Health and Safety of Employees” (A) és az „Environmental Protection” (B) alszakasz összes kötelező mezőjét .
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Teendők a beszállító oldaláról
A vállalati felelősségvállalás önértékelésének (CRSA) elfogadása 5/6

A

B
C

Ki kell tölteni a „Responsible Minerals Sourcing” (A) és a „Supply Chain” (B) alszakasz összes kötelező mezőjét.
A beszállító ezután benyújthatja a beszállítói minősítési kérelmet (C).
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Teendők a beszállító oldaláról
A vállalati felelősségvállalás önértékelésének (CRSA) elfogadása 6/6
E
A

B
C
D

A beszállítói minősítési kérelem benyújtása után a rendszer ellenőrzi, hogy az összes kérdés megválaszolásra került -e. Ha a megadott válaszok alapján
kiigazításra van szükség, megjelenik egy „Corrective Action Plan” (A) nevű új lap – az eredeti válaszokat csak olvasni lehet majd. Az „Action Plan” (B)
szakaszban megjelennek az adott kérdések (C) – a beszállítónak ekkor meg kell adnia a megfelelő választ (D). A beszállító ezután benyújthatja a beszállítói
minősítési kérelmet (E).
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Hogyan lehet alaphelyzetbe állítani az azonosítás típusát?

A
B

Keresse fel a https://uss.login.siemens.com weboldalt és kattintson a „Login“ (A) opcióra;
Jelentkezzen be (B).
Korlátlan © Siemens AG 2022
Page 39

Január 2022

SCM FE

Hogyan lehet alaphelyzetbe állítani az azonosítás típusát?

A
D

E

B
C

Kattintson a „Multi-factor authentication“ gombra (A). Attól függően, hogy milyen felhasználói azonosítási eljárást
használ (B), törölje azt (C). Erősítse meg a törlés szándékát (D). Ezt követően ön értesítést kap arról, hogy az
azonosítási eljárása törölve lett és újat választhat helyette (E).
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További kommunikációs anyagok
Multimédia források
1

Beszállítói Portál

Információ az SCM STAR-ral kapcsolatban
Hírek és információk

Hozzáférés az oktatási anyaghoz (Download Center)

2

Első szintú felhasználói támogatás

Felhasználói Help Desk/Hotline
Hiba bejelentéséhez kattintson ide
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