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01 ÖNEMLİ BİLGİ 

Bu kayıt kılavuzu sadece bir tedarikçi numarasının kaydı içindir! 

 

Lütfen satış kanallarının bazı tedarikçilere birden fazla tedarikçi numarası verdiğini dikkate alınız! 

Bu gibi durumlarda kayıt işleminin her satıcı numarası için ayrı ayrı yapılması gerekmektedir! 
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02 WWW.MIAG.COM SAYFASINA KAYIT 
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www.miag.com  sayfasını açıp 
‘’MIAG Information Services – 
Login’’ kısmına tıklayınız. 
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02 WWW.MIAG.COM SAYFASINA KAYIT 
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Lütfen tedarikçi kodunuzu ve 
şifrenizi giriniz. 
 
 
Kullanıcı adı = satış kanalı ön kodu 
(035 METRO) + 10000 METRO + 
satıcı numarası örnek: METRO 
tedarikçi numaranız 12345 ise, 
Kullanıcı adı 0351000012345 
olmaktadır. 
 
 
Eğer MIAG sayfasına daha yeni 
giriş yapıyor veya şifrenizi 
unuttuysanız, lütfen ekranda 
gözüken gerekli adımları takip 
ediniz. 
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03 ELEKTRONİK ÖDEME BİLDİRİMLERİ İÇİN  
 E-MAIL ADRESİNİN KAYDI 
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Girişiniz başarılı olmuştur! 
 
Eğer ilk defa giriş yapıyorsanız, 
ödeme bildirimlerinizin 
gönderilmesini istediğiniz e-mail 
adresini kaydediniz .                 
‘’E-mail adresi ekleyiniz’’ butonuna 
tıklayıp, lütfen güncelleme yapınız. 
E-mail adresinizi girip, kaydet 
butonuna basınız. 
 
Ana E-mail adresiniz, otomatik 
olarak Ödeme Bildirimi gönderim 
listesine eklenmiştir. Bu gönderim 
listelerini nasıl yöneteceğiniz 
hakkındaki bilgilere bir sonraki 
sayfamızda erişebilirsiniz. 
 
E-Mail adresinizi girdikten sonra, 
iletişim bilgilerinizi de sisteme 
kaydetmenizi rica ederiz. Bilgileri 
girdikten sonra ‘’Güncelle’’ 
butonuna tıklayıp, kayıt işlemini 
sonlandırabilirsiniz. Bundan sonra 
ödeme bildirimleriniz bu e-mail 
adresine gönderilecektir. 
 
Lütfen her tedarikçi numarası için 
ayrı kayıt işlemi yapınız. 
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04 E-MAIL EKLEMEK VEYA SİLMEK 
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Ana e-mail adresini değiştirmek 
için ‘’E-mail adresini güncelleyiniz’’ 
butonuna tıklayarak yeni e-mail 
adresini yazınız ve ‘’Kaydet’’ 
butonuna basınız. Yalnızca bir ana 
e-mail adresi girilebilir. 
 
Farklı bir e-mail adresi kaydetmek 
için lütfen ‘’E-Mail adresi ekleyiniz’’ 
yazan butona tıklayınız ve e-mail 
adresini giriniz. 
 
Aynı şekilde e-mail silme işlemini 
de      işaretine tıklayarak 
yapabilirsiniz. Önemli Not: Lütfen 
ilk önce eklemek istediğiniz yeni e-
mail adresini kaydedip, ardından 
silme işlemini gerçekleştiriniz. 
 
Ödeme Bildirimi gönderimi için her 
bir adres 100 karakteri aşmamak 
kaydıyla en fazla 5 e-mail adresi 
ekleyebilirsiniz. 
 
Önemli Not: Lütfen ilk önce 
eklemek istediğiniz yeni e-mail 
adresini kaydedip, ardından silme 
işlemini gerçekleştiriniz. 
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05 ÖDEME  BİLDİRİMLERİNİ NEREDE 
 BULABİLİRİM? 
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Hizmetler’in altında, Ödeme 
Bildirimi Talebi kısmında bütün 
Ödeme Bildirimlerini PDF ve 
CSV(EXCEL) formatında 
bulabilirsiniz. 
 
 
Yukarıda belirtilen detaylara 
sadece MIAG Servis Sözleşmesi 
mevcut olan tedarikçilerimiz 
ulaşabilmektedir. 
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06 ÖDENMİŞ FATURALAR  
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Arama özelliği sayesinde ödenmiş 
tüm faturalarınızı, kesintilerinizi vs. 
bulabilirsiniz. 
 
 
Sadece Miag Servis Sözleşmesi 
olan tedarikçiler için geçerlidir!  
 
 
 
 
 
 
Bütün dosyalar CSV formatında 
indirilebilir!  
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İLETİŞİM BILGİLERİ 
METRO International AG 
Neuhofstrasse 4 
6341 Baar, Switzerland 
 
E tr@miag.com 
 
www.miag.com 
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