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Süsbir Portal; 
üyelerin kendilerine ait kullanıcı adı 

ve şifreyle bilgisayar ve mobil 
cihazlardan giriş yaptıkları, 

ürünlerini tanıtıp, pazarladıkları, 
diğer kullanıcıların ürünlerine ve 

iletişim bilgilerine ulaşabildikleri 
web tabanlı bir uygulamadır. 



Sayın Üyemiz; 

SÜSBİR’in kısa bir süre önce faaliyete geçirdiği “SÜSBİR 

Portal” her geçen gün sisteme kayıtlı üye sayısını 

artırmaktadır. 

Kayıtlı üyelerimiz portal sayesinde bitki adı, firma ve il 

kategorilerinde arama yapabilmekte, sistemde olan 

bitkilerin boy, ambalaj durumu, ambalaj hacmi, fiyatı, 

miktarı, firma ve firmaya ait iletişim bilgilerini 

görmektedir. Kendi bitkilerini detayları ve fotoğraflarıyla 

birlikte portala eklemekte ve istedikleri zaman miktar ve 

fiyat bilgilerini güncelleyebilmektedirler. 

Dolayısıyla portala kayıtlı üyelerimiz; kim, hangi ürünü 

üretiyor, elinde hangi kriterlerde, ne kadar ürün var, 

hangi fiyata satıyor vb. konuları ürüne ait fotoğraflarla 

birlikte görmekte, kendi ürünlerini tanıtıp, diğer üyelerle 

ticari kontak kurabilmektedir. 

Portal üzerinde son yapılan değişikliklerle birlikte; 

portalın görselliği ve kullanımdaki pratikliği artırılmıştır. 

Mobil uyumluluk sayesinde tablet ve cep telefonlarından 

da ürün arama, takip ve diğer işlemlerin yapıldığı portal 

sektörün buluşma yeri olmuştur. 

Saygılarımızla. 

SÜSBİR 



Sistemde tanımlı tek bir yetkili kişi vardır.

Adres çubuğuna "www.susbirportal.com" adresini yazıp tıklamanız halinde giriş ekranı karşınıza 

gelir.

Ekranda görüldüğü gibi yetkili kişi ilgili bölüme cep telefonu numarasını yazar.

Yetkili kişinin cep telefonuna gelen tek kullanımlık SMS şifresi ilgili yere yazılır. 

Sisteme giriş yapılır.



Portala girişte açılan ekran portal ana sayfasıdır.

Ekranın sol tarafındaki Üye Firma Menüsü, Ürün Yönetimi, Kategoriler, Alım İstek Platformu, Son 

Eklenen Ürünler, En Çok Tıklanan Ürünler ve Mesajlarım bölümlerinden oluşur. Sağ tarafta ise öncelikli 

bakacağınız bölümlere ait kısa yol butonları verilmiştir. Bunlar "....Kayıtlı Ürünüm Var", 

"....Güncellenmesi Gereken Ürünüm Var" ve ".....Kayıtlı Ürün Var", "Kayıtlı Aktif Alım İstek Var" 

kısayollarıdır.

Sayfanın üst kısmında 30 gün içinde güncellenmeyen ürünlerinizin pasif duruma geçeceğine dair bir 

uyarı bulunmaktadır.



Ürün Yönetimi bölümünde"Ürünlerim" butonuna tıkladığınızda portala eklemiş olduğunuz ürünleri 

göreceğiniz sayfa açılır. Bu sayfada ürünlerinizi yönetip, bilgilerini güncelleyebilir, gerektiğinde de 

portaldan kaldırabilirsiniz. 

Ürün satırının herhangi bir yerine tıkladığınızda ürün detaylarını göreceğiniz sayfaya yönlendirilirsiniz.

Ürün eklemek istediğinizde "Yeni Ürün Ekle" butonuna tıklamanız yeterlidir. İlgili sayfaya 

yönlendirilirsiniz. 

Gerektiğinde ürünlerinizi excel ve pdf formatlarında  listeleyip döküm alabilirsiniz.



Ürün yönetimi sayfasında "Ürün Ekle" butonuna tıkladığınızda  ürün ekleme sayfasına 

yönlendirilirsiniz. 



Ekranda görüldüğü gibi ürün eklerken; ürünün ana ve alt kategorileri, saksı durumu, saksı hacmi, 

çapı, Latince ve Türkçe adları, boy, kutur, stok durumu,birimi, fiyatı ve ürüne ait ek açıklamalar  ile 

ürün fotoğrafları gibi özelliklerini tanımlayabilirsiniz.

Latince adı kutucuğuna yazdığınız her harf sonrası portal filtreleme yaparak ürünün adını 

karşınıza getirmektedir. Sizin seçmeniz yeterli olacaktır. 



Ürüne ait fotoğrafları eklerken ilgili uyarıları dikkate almanız ürünlerinizin portalda kaliteli

görsellerle sergilenmesini sağlar.

Ürün ekleme esnasında, ekleyeceğiniz ürüne göre gerekiyorsa kutucukları tam doldurmanız ve 

birimleri ekleyeceğiniz ürünü temsil edecek şekilde doğru seçmeniz ürün sunum kalitenizi 

artıracaktır.



Portal ana sayfasında ürün yönetimi bölümünde "Tüm Ürünler" veya sayfa üzerinde yeşil renkli "...... 

Kayıtlı Ürün Var" butonuna tıkladığınızda diğer üyelerin portala ekleyip sergiledikleri ürünleri 

görebilirsiniz.

Ürünleri 10, 25, 50 seçenekleri ile veya tümü olmak üzere aynı sayfada görebilir ve bunları excel 

veya pdf formatında listeleyip döküm alabilirsiniz.



Portalda ürün adı, firma adı ve şehir kategorilerinde arama yapabilirsiniz. 

Sektörde kim, hangi özelliklerde, ne üretiyor, elinde ne kadar mevcut, hangi fiyata satıyor? Bir kaç 

tıklama neticesinde isterseniz ekranınıza gelsin, isterseniz  listeleyip dökümünü alın.



Ürün satırının  her hangi bir yerine tıkladığınızda ürüne ait detayları göreceğiniz sayfaya 

yönlendirilirsiniz.

Ekranda görüldüğü gibi detay sayfasında ürüne ait tüm tanıtıcı ve açıklayıcı bilgiler mevcuttur.



Detay sayfasında göreceğiniz bir diğer bilgi ise ürün sahibi firmaya ait iletişim bilgileridir.

Gerektiğinde ürün sahibi firmaya bu bilgilerden ulaşıp bire bir ticari kontak kurabilirsiniz.



Ürün sahibi firmanın portala eklediği başka ürünler var ise onları da detay sayfasında görebilirsiniz. 

 



Detay sayfasında ayrıca portal üyesi diğer firmalara email gönderebilirsiniz..  



Üye Firma Menüsündeki "Alım-İstek Platformu" üzerine tıkladığınızda üye belediyelerin bitki 

ihtiyaçlarına dair alım ilanlarını görebileceğiniz sayfaya yönlendirilirsiniz.

Bu sayfadaki ilanlarda ilanı yapan üye belediyenin adı, ilan tarihi, başlık ve açıklama kısımlarında 

da ilanın konusu ve bitkiye ait açıklayıcı bilgileri görebilirsiniz.



İlan satırının herhangi bir yerine tıkladığınızda ilana ve belediyeye ait bilgilerin olduğu sayfaya 

yönlendirilirsiniz. 

Bu sayfada "Alım isteğe Ait Tüm Bilgiler", "Alım İstek Sahibi Belediye Bilgileri", "Alım İstek Sahibi 

Belediyenin Tüm Alım İstekleri", "Belediyeye Mesaj Gönder" bölümleri vardır.



Alım istek yapan belediyeye ait bilgiler.



Alım istek yapan belediyeye ait  varsa diğer alım istek ilanları.



Üye firmanın belediyeye portal üzerinden mesaj gönderebileceği mesajlaşma bölümü.



Üye Firma Menüsünde "Son Eklenen Ürünler" butonuna tıkladığınızda portala eklenen en son 10 

ürün  ekranınıza gelir.

Gerektiğinde excel ve pdf formatında listeleyip döküm alabilirsiniz.



Üye Firma Menüsünde "En Çok İncelenen Ürünler" butonuna tıkladığınızda portalda en çok 

incelenen 25 ürün sıralanır.

Gerektiğinde excel ve pdf formatında listeleyip döküm alabilirsiniz.



Mesajlarım bölümünde portal üyesi diğer firmalar ve belediyelerle yapmış olduğunuz 

mesajlaşmalar listelenir.


