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Ohje
Alla ohjeet tarjoajalle:

SokoPro lähettää sinulle ensimmäisen tarjouspyyntöviestin.Ilmoittaudu tarjouspyyntöön tai 
hylkää tarjouspyyntö. Saatuasi ensimmäisen viestin voit vastata  
suoraan tarjouspyynnön tekijälle. Asetuksista riippuen saat samalla linkin Kysymykset ja  
vastaukset -sivulle, johon voit jättää kysymyksen koskien ko. tarjouspyyntöä.   
Jos et ole saanut ensimmäistä viestiä, niin tarkista roskapostikansio sähköpostiohjelmasta!

Ilmoittautumisen jälkeen saat toisen sähköpostiviestin ja voit ladata/tilata aineiston. 
Saman viestin kautta voit myös jättää sähköisen tarjouksen ja mahdolliset soveltuvuusasia-
kirjat, jos tarjouksen tekijä on näin määritellyt. Huomioi maksaja kopiotilauksen yhteydessä!

Ongelmatilanteissa ota yhteyttä osoitteeseen: helpdesk@sokopro.fi
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1. Ensimmäinen sähköpostiviesti

Ilmoittaudu tarjouspyyntöön

Hylkää tarjouspyyntö
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2. Tarjouspyyntöasiakirjojen tilaus

3. Lataa asiakirjat ja jätä tarjous

Täytä yrityksesi yhteystiedot ja  
klikkaa Lähetä-painiketta.  
Seuraavaksi saat alla olevan viestin.

Lataa aineisto tai tee kopiotilaus

Jätä tarjous
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Huom! 
Kirjoita saateteksti  
tarjoukseen ja lisää 
liitetiedostot.  

Lopuksi klikkaa vihreää 
Lähetä tarjous- painiketta ja 
järjestelmä lähettää  sinulle 
kuittauksen sähköpostiisi. 

Voit päivittää tarjoustasi 
tarjouspyynnön sulkeutumi-
seen asti jätä tarjous -pai-
nikkeen kautta.

Huom! 
Valitse Tilaan-valintalaatikko 
kopiotilausta tehdessä!

Huom! 
Voit jättää tarjouksen myös zip-tiedostona. 
Enimmäiskoko tiedostolle on 1 gigatavu (Gt).

Valitse tai raahaa tiedostot koneeltasi 
latausikkunaan ja lisää ne tarjoukseen. 
Max 10 tiedostoa/per osio

Huom! 
Soveltuvuusasiakirjat 
on lisättävä tarjouk-
seen ainoastaan silloin 
kun tarjouspyynnön 
laatija on määritellyt 
kahden kuoren käsit-
telyn ko. tarjouspyyn-
töön.4

4. Tarjouspyyntöasiakirjojen lataaminen ja kopiotilaus

5. Jätä sähköinen tarjous

Kopiokäsittely

Tilaa-painike
Tilaan -valintalaatikko  

Kirjoita viesti

Lähetä-painike

Valitse dokumentit 
kopiotilaukseen

Lataa-painikkeet

Lisää tiedosto
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Jos käytät Internet Explorer selainta, 
varmista että selaimen yhteensopi-
vuusasetuksiin ei ole lisätty osoitetta 
sokopro.fi. Tarjousasiakirjojen lataus 
ei toimi yhteensopivuustilassa.

Internet Explorerin yhteensopivuusasetuksia voit tarkastella 
ja muokata yhteensopivuusasetuksien kautta.

Muissa onglematapauksissa olkaa yhteydessä SokoPro helpdeskiin.

SokoPro Helpdesk
Arkisin 9.00 - 16.00
Puh. 0200 35 211 (1.10 €/min)
helpdesk@sokopro.fi
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6. Ongelmatilanne

Huom! 
Tässä laatikossa 
EI saa olla mainin-
taa SokoProsta



Digin ja 
printin 
toteuttaja. 
grano.fi

Anna palautetta
Otamme mielellämme vastaan palautetta.  
Kerro mielipiteesi ja klikkaa osoitteeseen:  
grano.fi/palaute




