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Depois de receber o e-mail de convite para entrar na plataforma MCG Sourcing, deverá clicar no
botão ENTRAR:
Remetente: no-reply@mcgsourcing.miisy.eu
Assunto do e-mail: MCG Sourcing – Invite for Access/Convite para Acesso
Corpo do e-mail:

Será reencaminhado para a página de criação de password, onde deverá:
•
•
•

Introduzir a password e confirmá-la
Aceitar os termos e condições da plataforma
Responder ao Captcha para que a plataforma verifique que não é um robot

A partir desse momento o contacto principal (o e-mail onde recebeu o convite) passa a estar
verificado e ativo e entra assim na plataforma MCG Sourcing onde poderá aceder à sua ficha (ir
para A minha ficha).

Comece por aceder à página da MCG Sourcing:

mcgsourcing.miisy.eu

Na homepage, existem as seguintes opções:
Idioma – clique para selecionar o idioma da plataforma. Esta opção pode ser alterada
sempre que assim o pretender
E-mail/Password – introduza nestes campos os seus dados de acesso que terá recebido
por e-mail
Fazer login – clique para efetuar a autenticação do seu e-mail e password
Recuperar password – caso se esqueça da password, poderá utilizar esta funcionalidade
para a recuperar

Para recuperar a password clique no link Recuperar Password que se encontra abaixo da caixa
de login na homepage.
Será encaminhado para a página de recuperação da password:

Depois de digitar o seu e-mail [ ], selecione a opção I’m not a robot [ ] para validar a sua
autenticidade. Siga os passos que aparecem no seu ecrã e, no final, clique em VERIFY [ ].

Depois da verificação, clique em ENVIAR [ ] para receber no seu e-mail o link para criação de
uma nova password.

No e-mail recebido, clique no link CRIAR NOVA PASSWORD e siga as instruções:

Introduza uma nova password no primeiro campo e repita o processo no segundo campo. No
final, clique em GUARDAR para criar a sua password.

Quando entra na plataforma, acede diretamente à visão lista da sua ficha:

Aqui consegue visualizar de forma imediata:
•
•
•
•
•

Logotipo
Designação comercial da empresa
NIF
Avaliação
Estado (ativo/inativo)

Para aceder à ficha, clique em cima do logotipo.

Para definir o seu logotipo, clique na parte superior do mesmo [ ] até que apareçam os ícones
de editar e limpar.
Para definir a sua imagem de fundo, clique na parte superior da mesma [ ] até que apareçam
os ícones de editar e limpar.

Editar – clique no ícone para alterar o logotipo ou a imagem de fundo
Selecione do seu computador o ficheiro do tipo imagem que pretende associar como logotipo.
Nota: o formato do logotipo deverá ser quadrado.
Limpar – clique no ícone para limpar o logotipo ou a imagem de fundo atuais
Selecione do seu computador o ficheiro do tipo imagem que pretende associar como fundo.
Nota: o formato do fundo deverá ser retangular.

No cabeçalho da ficha existem vários campos gerais que poderá alterar, caso assim o entenda.
Tenha em consideração que toda a informação foi recolhida pela MCG e passou por uma
avaliação prévia antes de ser introduzida na plataforma.

Nome
Nome da empresa. Se necessitar de alterar o campo por favor contacte diretamente a
MCG. Este campo é preenchido automaticamente pelo Sistema da MCG.
Designação Comercial
Designação comercial da empresa. Se necessitar de alterar o campo por favor contacte
diretamente a MCG. Este campo é preenchido automaticamente pelo Sistema da MCG.
Volume de Vendas Total Anual
Volume de vendas anual da empresa. Clique no espaço por baixo do campo para editar.
No final, clique no botão Guardar.
Nº de colaboradores
Número de colaboradores da empresa. Clique no espaço por baixo do campo para
editar. No final, clique no botão Guardar.
Anexos do Fornecedor
Poderá anexar ficheiros que considere relevantes ou que tenham sido solicitados pela
MCG. O limite máximo por ficheiro são 20MB.

Os campos País e NIPC não são editáveis, uma vez que são campos chave que identificam a sua
empresa na plataforma.

Poderá também adicionar uma ou mais moradas à sua ficha. Para fazê-lo, comece por clicar em
Adicionar Morada:

Ao clicar no botão, ficará visível o formulário de preenchimento de nova morada. Os campos
obrigatórios estão marcados a vermelho:

Depois de preencher os campos, clique no botão Guardar no final da página. A área de Moradas
da sua ficha mostra a morada introduzida:

Para remover uma morada, clique no botão Remover da mesma [ ]. Depois, clique no botão
Guardar no final da página.
Nota: não é possível eliminar moradas marcadas como “Principal”; para remover uma morada
principal, deverá primeiro marcá-la como Entrega (por exemplo) e só depois pode removê-la.

Além do NIPC, poderá adicionar à sua ficha outros documentos que considere relevantes (ex. no
caso do Brasil, poderá adicionar além do CNPJ, também o CPF ou outros).
Para adicionar um documento, clique em Adicionar Documentos:

Selecione um tipo de documento, introduza o número do mesmo e clique no botão Guardar no
final da página.

Nota: apenas os documentos por si adicionados poderão ser removidos.

O contacto principal apresentado na sua ficha consiste no seu login de entrada na mesma.
Poderá alterar este contacto ou adicionar outros (informativos), mas o contacto principal será
sempre o único com o qual poderá visualizar a sua ficha.

Na área de contactos poderá:

a) Adicionar contactos

Para adicionar um contacto, comece por clicar em Adicionar contacto:

Preencha o formulário de contacto (os campos de preenchimento obrigatório estão assinalados
a vermelho):

Nome – nome da pessoa de contacto
Email – e-mail da pessoa de contacto (que será o login)
Forma de Tratamento – forma de tratamento para a pessoa de contacto
Idioma – idioma da pessoa de contacto
Departamento – departamento da pessoa de contacto
País – país da pessoa de contacto

Telefone/Fax/Telemóvel – número de telefone, fax e telemóvel da pessoa de contacto
LinkedIn – link de acesso ao perfil de LinkedIn da pessoa de contacto
Contacto Principal – este campo permite marcar o contacto como principal. Apenas
poderá existir um contacto principal, pelo que deverá primeiro desmarcar o principal
antes de poder marcar outro como tal. Lembre-se que o contacto principal é o único
com acesso à ficha.

No final, clique em OK para guardar. A tabela dos contactos passará a contar com o novo registo:

b) Atualizar contactos

Caso pretenda apenas atualizar um contacto já existente, clique no ícone de Detalhes do
mesmo:

No formulário do contacto, altere os campos pretendidos e clique em OK. Depois, clique em
Guardar no final da página para atualizar a ficha.

c) Remover contactos

Para remover um contacto, clique no ícone Remover da linha do contacto:

Confirme a ação na pop-up de confirmação e, por fim, clique em Guardar no final da página para
guardar as alterações na ficha.

Nesta área poderá indicar quais os mercados onde atua. Para adicionar mercados, clique em
Adicionar Mercado:

Preencha o país, distrito e cidade de atuação. No final, clique em Guardar:

Adicione quantas linhas necessitar e guarde sempre no final.
Caso pretenda remover uma linha, clique no ícone Remover. Depois, clique em Guardar no final
da página.

É através da categorização efetuada que serão lançados os processos negociais da MCG, pelo
que deverá selecionar de uma forma cuidada todas as categorias de fornecimento da sua
empresa.
Comece por clicar em Adicionar Categoria:

Na pop-up de seleção é visível a árvore de categorias, que mostra por default apenas as
categorias-pai:

Dentro de cada categoria, existem subcategorias. Para abrir as subcategorias, clique no ícone +
de cada categoria:

Dentro de cada uma das subcategorias estão as categorias que deverá selecionar. Clique no
ícone + de cada subcategoria para expandir a árvore:

A seleção das categorias deverá ser feita no último nível.
•
•
•

Categorias nível 1: categorias-pai. Ao selecionar uma categoria-pai, todas as categorias
de último nível de todas as subcategorias ficarão selecionadas;
Categorias nível 2: subcategorias. Ao selecionar uma subcategoria, todas as categorias
de último nível ficarão selecionadas;
Categorias nível 3: categorias de último nível que deverá selecionar.

Exemplo: pretendo categorizar-me na categoria de soldadura, como faço?
Se a árvore de categorias não contém a categoria que procura, poderá usar a pesquisa rápida:

Digite o termo que pretende procurar (ex. soldadura) e prima Enter:

Ficarão visíveis todas as categorias-pai que contêm subcategorias com o termo que pesquisou:

Depois, expanda as categorias para ver as subcategorias onde o termo que pesquisou foi
encontrado:

Dentro destas subcategorias, verifique quais vão de encontro às que pretende selecionar.
Depois, expanda as mesmas para selecionar as categorias de último nível:

No exemplo acima, apenas forneço Robots de Soldadura, Tochas de Soldar e Cabeças de
Soldar, pelo que apenas selecionei estas três.

Depois de selecionar as categorias pretendidas, clique em Adicionar:

Ficarão listadas as categorias que selecionou, mas o processo ainda não terminou! Deverá
depois selecionar uma delas como categoria principal para conseguir guardar:

Após marcar a categoria principal, clique em Guardar no final da página.

Aqui poderá definir todos os links que constituem a presença online da sua empresa:
Homepage
LinkedIn
Google+
Twitter
Facebook
Office 365

Introduza para cada tipo de aplicação o link do perfil da empresa. Esta informação ficará visível
no cabeçalho da sua ficha:

Se a sua empresa for convidada a participar num pedido de cotação, receberá um email de
convite no endereço de email associado ao contacto principal da ficha da sua empresa.
No convite que receber clique sobre o link para ir diretamente para o formulário de resposta do
pedido de cotação. Se não tiver sessão iniciada em MCG Sourcing, deverá aceder com o
endereço de email informado no email de convite. Depois da sessão iniciada irá direto para o
formulário de resposta do pedido de cotação para o qual foi convidado.

1 – Esta é a área de ações:
Quando o período de receção de respostas estiver aberto, irá ver os botões “Enviar Cotação” e
“Guardar Rascunho”

Ao clicar no botão de “Estado” verá uma lista das várias versões de proposta que submeteu para
o pedido de cotação, com a informação da data e hora de envio e o utilizador que submeteu a
proposta. Através do id da versão consegue aceder aos detalhes de cada versão.:

Na segunda área pode ver:
•
•
•

O ID da Proposta de Cotação
O Avatar do negociador com o seu nome em tooltip
O countdown até ao fecho do período para receção de propostas. Quando o Contador
chega aos 00:00:00 o formulário de resposta fica automaticamente não editável e não
consegue mais ver o botão “Enviar Cotação”.

2 – Esta é a área de informação geral e o lugar onde encontra os anexos técnicos e comerciais
inseridos pelo negociador da MCG.
Poderá encontrar detalhes como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Primeira data/hora em que acedeu ao Pedido de Cotação na ronda corrente;
Última data/hora em que submeteu uma resposta ao Pedido de Cotação na ronda
corrente;
Moeda a considerar;
Incoterms sugeridos pelo negociador;
Condições de pagamento sugeridas pelo negociador;
Possíveis notas escritas pelo negociador;
No caso de nova ronda, o motivo da nova ronda escrito pelo negociador;
Anexos comerciais (em aba lateral);
Anexos técnicos (em aba lateral).

3 – Esta é a área de informação geral da sua proposta e inclui:
•
•
•
•
•
•
•

A referência interna da sua proposta (campo de preenchimento obrigatório)
O nome do responsável pela proposta (campo de preenchimento obrigatório)
Os tempos de entrega em dias (campo de preenchimento obrigatório)
A vailidade da proposta em dias (campo de preenchimento obrigatório)
As suas condições de pagamento em dias (campo de preenchimento obrigatório)
Os seus anexos comerciais (em aba lateral)
Os seus anexos técnicos (em aba lateral)

4 – Esta é a área de lista de quantidades que precisa de responder.
Para cada linha deverá informar o preço unitário (tenha em consideração a unidade de medida
definida e as quantidades solicitadas). Se não tiver todas as quantidades solicitadas deverá
informar quantas poderá entregar. O Sistema irá calcular automaticamente o total por linha
(Preço Unitário x Quantidades solicitadas, se o campo Qtds Disponíveis se encontrar a vazio ou
Preço Unitário x Qtds Disponíveis se o campo Qtds Disponíveis não estiver a vazio).

Poderá também inserir a informação de Dias de entrega ao nível da linha, mas não é obrigatório.

Se não fornecer alguma linha, terá de selecionar a opção “Rejeitar” na linha correspondente e
dar um motivo de rejeição.

Se pretender, poderá fazer o download da lista de quantidades em excel, preenche-lo no seu
computador (sem alterar nada na sua estrutura), gravá-lo e fazer upload do mesmo para a
cotação enquanto o periodo para receção de respostas se encontrar aberto.

5 – Durante o período de receção de respostas, poderá, em caso de dúvidas relativas ao pedido
de cotação, enviar mensagens ao negociador. Para tal clique em “Nova Mensagem” para abrir o
formulário de mensagem:

Introduza a sua pergunta e clique em “Enviar”.

Basta preencher todos os campos obrigatórios (ver o tópico anterior para detalhes) e clicar em
“Enviar Cotação”. O sistema irá alertá-lo se não tiver introduzido nenhum anexo (commercial
e/ou técnico) e se pretende avançar mesmo assim. Ao confirmar (sim) a sua proposta será
enviada.

O Sistema irá apresentar temporariamente um card de notificação verde informando do
sucesso da operação e a página irá atualizar:

Se o período para receção de respostas ainda se encontrar aberto ficará na mesma página e
poderá, caso pretenda, enviar uma nova proposta. Só a última proposta enviada estará ativa
para o negociador, mas ele poderá consultar todas as propostas submetidas.

Se clicar no botão “Estado” poderá ver todas as versões de resposta que enviou para o presente
pedido de cotação e poderá aceder a cada uma das versões através do seu ID de versão.

Basta clicar sobre o icon de Aplicações e selecionar a aplicação onde pretende entrar:

No icon de Aplicações selecionar “Ver aplicaçoes”e depois, já na página “Meus Aplicativos” clicar
em “…” da aplicação RFx e escolher a opção “Padrão”:

Da próxima vez que entrar em MCG Sourcing a sua aplicação se entrada será o RFx:

O Contador Vermelho informa que tem notificações de sistema na aplicação:

