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Alihankkijaketjun käyttö...

KUTSU

Alihankkijan pääkäyttäjälle 
lähetetään kutsu alihankkija-

portaaliin.

LISÄÄ YRITYS

Alihankkija lisää omat alihank-
kijansa portaaliin, jolloin heille 

lähetetään kutsu sopimus-
suhteen vahvistamiseksi.

ALIHANKKIJAKETJU

Sopimussuhteet työmaalla es-
itetään alihankkijaketjussa aina 
tilanneeseen yritykseen asti.

SOPIMUSSUHTEEN 
VAHVISTUS

Alihankkija vahvistaa sopimus-
suhteen kutsuneen yrityksen 

kanssa.

KÄYTTÖEHDOT

Käyttöehdot voidaan määri-
tellään työmaakohtaisesti.
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Yleiskuva alihankkijaportaalista

Käyttöehdot

Mikäli työmaalle on määritetty erilliset 
käyttöehdot, voidaan ne lukea täältä.

Työmaa 

Työmaan nimi, projektinumero sekä 
sijainti esitetään sivun yläreunassa.

Alihankkijaketju

Ketju esitetään aina tilaajasta 
alaspäin yritykseesi asti, ja  
yrityksestäsi alaspäin.

Yrityksesi alihankkijaketjussa

Yrityksesi esitetään ketjussa har-
maalla korostettuna.
Samoin esitetään yrityksesi  
aktiivisten työntekijöiden määrä. 
Suluissa esitetään omien alihank-
kijoidesi aktiivisten työntekijöiden 
määrä.

Avaa yrityksen tiedot

Napsauta avataksesi yrityksen tiedot.

Kieli 

Alihankkijaportaalia voidaan käyttää 
useilla eri kielillä.

Yrityksesi

Edustamasi yritys portaalissa ja sille 
vahvistettu sopimussuhde tilaajaan.

Alihankkijasi

Oman yrityksesi alta voit nähdä 
suorat omat alihankkijasi.

Lisää yritys ketjuun

Valitse Lisää yritys lisätäksesi uuden 
yrityksen ketjuun.
Lisäämäsi yritykset ilmestyvät 
ketjun loppuun.

Käyttäjän tiedot

Napsauta nimeäsi päästäksesi omiin 
henkilötietoihisi.
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Alihankkijaketju Infobric Easessa
Infobric Easea käyttävillä työmailla on mahdollisuus ottaa käyttöön alihankkijaketju-   
toiminnallisuus, jolla työmaa voi helposti seurata alihankkijoidensa sopimussuhteita työmaalla. 
Jokainen alihankkija vahvistaa tilaajansa työmaalle. Alihankkijoille voidaan myöntää myös 
oikeus kutsua omat alihankkijansa työmaalle. Kaikki tämä hoituu helposti Infobricin alihank-
kijaportaalista.

Sopimussuhteen vahvistaminen
Alihankkijaportaalissa tilaajan ja alihankkijan välinen sopimussuhde tulee vahvistaa. Tämä 
onnistuu helposti järjestelmän lähettämän tervetuloviestin linkin kautta. Mikäli tiedoissa 
on puutteita tai poikkeamia, voit helposti ilmoittaa niistä kutsujalle napsauttamalla “Ilmoita 
virheestä”-painiketta, ja kirjoittamalla kuvaksen miksi sopimussuhdetta ei hyväksytä.

Käyttöehdot
Mikäli työmaalla on käytössä erikseen määritellyt käyttöehdot, voidaan nämä esittää myös 
alihankkijaportaalissa. Alihankkija voi joko hyväksyä tai kieltäytyä hyväksymästä käyttöehdot, 
jolloin alihankkija pystyy myös ilmoittamaan hylkäämisen syyn.

Uuden alihankkijan lisäys
1. Napsauta Lisää yritys painiketta.

2. Syötä lisättävän yrityksen Y-tunnus.

3. Valitse maa. Oletuksena valittuna maa jossa työmaa sijaitsee.

4. Syötä yrityksen nimi.  
  
    Mikäli y-tunnus on aiemmin rekisteröity, aiemmin lisätty yrityksen nimi korvataan 
    tässä syöttämälläsi arvolla. 
 
 

    Mikäli yritys sijaitsee useassa kohtaa alihankkijaketjua, voidaan yritykselle antaa     
    lyhyt kuvaus erottamaan se muista ketjun yrityksistä. Tämä voidaan tehdä  
    yrityksen lisäämisen jälkeen napsauttamalla Avaa yritys painiketta.

5. Syötä yrityksen yritysvalvojan etu- ja sukunimi. Yritysvalvojalle lähetetään kutsu vahvistaa 
sopimussuhde tilaajaan.

6. Syötä yritysvalvojan sähköpostiosoite.

7. Napsauta Tallenna.

8. Yritys on nyt lisätty alihankkijaketjuun ja yritysvalvojalle on lähetetty kutsu vahvistaa  
sopimussuhde.

Lisättyjen yritysten tila
Kun yrityksen on lisätty alihankkijaketjuun, niiden tila esitetään kuvakkeella ja asianmukaisella 
kuvauksella. Yrityksillä jotka ovat jo vahvistaneet sopimussuhteensa, oheista kuvaketta ei 
esitetä.

Odottaa sopimussuhteen vahvistamista.

Kieltäytynyt vahvistamasta sopimussuhdetta tilaajan välillä.

Yritysvalvoja puuttuu jonka vuoksi sopimussuhdetta ei voida vahvistaa.

Yrityksen tietojen tarkastelu
Kaikkien yritysten tietoja alihankkijaketjussa voidaan tarkastella napsauttamalla yrityksen 
nimeä. Muilta kuin omalta yritykseltäsi esitetään ainoastaan yrityksen y-tunnus, maa sekä yri-
tyksen nimi. Lisäksi voit hallita omasi ja suorien alihankkijoidesi yritysvalvojia. Sinulla on myös 
oikeus poistaa suoria alihankkijoitasi alihankkijaketjusta.

Henkilötiedot
Napsauttamalla nimeäsi voit tarkastella ja muuttaa omia henkilötietojasi.

             Mikäli sinulla on tarve muuttaa sähköpostiosoitettasi, muuttamisen sijasta luo uusi   
           yrityksen pääkäyttäjä ja poista vanhalla sähköpostilla luotu käyttäjä.
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