Material de Treinamento
RFx - Sourcing

São Paulo, 30 de outubro de 2019
Revisão 1.0

Pág. 1 de 4

1.0

RFx – Sourcing
Fornecedores convidados para participar de um processo de cotação na plataforma miisy
receberão um e-mail convite com um link para cadastro na plataforma. Após o cadastro, basta
acessar a plataforma com login e senha para ter acesso às cotações e questionários pendentes.

Após o login, os fornecedores serão redirecionados para a página inicial da plataforma, onde é
possível verificar todas as cotações pendentes.

Para acessar, basta clicar no link “Clique aqui”, e selecionar qual cotação deseja responder.
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Ao selecionar a cotação para responder será necessário preencher os campos obrigatórios, o
prazo para resposta da cotação, ficará disponível no canto superior direito da cotação.
Esta tela é dividida em três partes, a parte esquerda estão as informações preenchidas pelo
comprador. É possível verificar também os anexos do comprador clicando no ícone de clipe, do
lado esquerdo da tela.
A parte direita da tela é onde os fornecedores deverão preencher as informações do cabeçalho
da cotação, é possível também incluir anexos caso necessário.
Na parte inferior da tela é onde os fornecedores deverão responder os preços unitários dos itens
da cotação. Sendo possível informar também o prazo de entrega por item.
Caso o fornecedor não possua o item em estoque, é possível clicar na opção rejeitar, uma
justificativa deverá ser preenchida caso esta opção seja selecionada.

Caso os fornecedores possuam alguma dúvida, é possível enviar mensagens ao comprador,
clicando no botão “Nova Mensagem”.
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Para alguns processos, será solicitado o preenchimento de uma RFI (questionários) antes das
respostas de cotação.
Quando um questionário for enviado aos fornecedores, estes receberão um e-mail convite
para preenchimento do questionário.
Ao acessar o link enviado no e-mail, o fornecedor será redirecionado para o preenchimento
do questionário.

As perguntas podem variar de acordo com a necessidade do comprador. Após o
preenchimento dos dados, basta clicar em “Enviar” para que o comprador receba as respostas.
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