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Step 1 – Шаардлагатай талбаруудыг бөглөх
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Заавар: 
*Tэмдэглэгээтэй талбаруудыг заавал бөглөх шаардлагатай.
DUNS дугаарыг хэрэглэхгүй тул дурын 9-13ш тоог оруулах ба бусад талбаруудыг дээрхийн адил бөглөнө үү.
Нэг зөвлөхөд нэг л email хаягаар бүртгэл үүсгэх боломжтой.



Step 2 – Холбогдох мэдээллийг оруулах
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Заавар: 
Харандааны зураг дээр дарж мэдээллээ оруулах/өөрчлөх боломжтой. 
Нэмэлт мэдээлэл/хаяг оруулах бол “+Create”-г дарж орно.



Step 3 – Хаягийн мэдээлэл оруулах
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Заавар:
*Тэмдэглэгээтэй талбаруудыг заавал бөглөх шаардлагатай.
Одоо ашиглаж буй гэрийн хаягаа оруулна уу.
Address purpose хэсэгт “RFQ or Bidding”-г сонгоно уу.



Step 4 – Бизнесийн ангилал хэсэг
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Заавар: 
Зүүн дээд хэсэгт байрлах “None of the classifications are applicable”-г сонгоно уу.



Step 5 – Асуулга хэсгийг бөглөх
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Заавар:
1-р асуулт – холбогдох салбартаа хэдэн оноос 
эхлэн ажиллаж буйгаа бичнэ. 
2-р асуулт – бүх ажилласан жилийн туршлага 
тоогоор бичнэ.
3-р асуулт – аль салбарт давамгайлсан 
туршлагатайгаа бичнэ.
4-р асуулт – NO-г сонгоно.
5-р асуулт – D-г сонгож, not applicable-г 
бичнэ.



Step 6 – Бүх мэдээллээ нягтлах
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Заавар:
Бүх бөглөх шаардлагатай талбаруудыг бөглөсөн эсэхээ дахин шалгана уу.  



Step 7 – Бүртгэл үүсгэх хүсэлтийг илгээх
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Заавар: 
“Register” товчийг дарснаар дээрх цонх гарч ирнэ.



Step 8 – Бүртгэл баталгаажуулах
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Заавар:
Имэйл хаягаар бүртгэл хүлээн авсныг мэдэгдэх дээрх имэйл ирнэ. “Spam” болон “Junk” имэйл хавтсуудаа мөн 
шалгана уу. Энэ имэйлийн дараа бүртгэл баталгаажуулах имэйл ирэх ба хэрэв ирэхгүй тохиолдолд “Forgot 
password” товчийг даран бүртгэлийнхээ пассвордыг шинэчлэнэ.
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