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Энэхүү гарын авлагын тухай
Оюу Толгой компани нь Ханган нийлүүлэгчийн нэгдсэн Мэдээллийн санг бий болгосон
бөгөөд манай хангамжийн ажилтнууд бүртгүүлсэн нийлүүлэгчийн мэдээлэлтэй танилцах,
боломжит нийлүүлэгчийг хайх, тендерт урьж оролцуулах зэрэгт энэхүү мэдээллийн санг гол эх
сурвалж болгож ашигладаг.
Нийлүүлэгч болохыг хүссэн компаниуд манай компаний вэб хуудсаар дамжин шууд бүртгүүлж
энэхүү ханган нийлүүлэгчийн мэдээллийн санд орох боломжтой юм. Оюу Толгой компанид
боломжит ханган нийлүүлэгчээр бүртгүүлж байгаа компаниуд нь мэдээллээ үнэн зөв, бүрэн
оруулах нь тус компани болон Оюу Толгой хоорондын ирээдүйн хамтын ажиллагаанд нэн чухал
юм.
Энэхүү мэдээллийн санд бүртгүүлсэн компаниуд шаардлагатай үед хэзээ ч өөрийн бүртгэл рүү
нэвтрэн орж мэдээллээ шинэчлэн оруулах боломжтой байдаг. Тухайлбал тухайн компанийн хаяг
өөрчлөгдөх, шинэ бараа бүтээгдэхүүн үйлчилгээ нэмэгдэх, ажилтны тоо өөрчлөгдөх, компаний
хувьцааны харьцаа өөрчлөгдөх зэрэг тохиолдлууд гардаг бөгөөд энэхүү өөрчлөлтүүдээ нийлүүлэгч
тухай бүр шинэчлэн оруулах боломжтойгоор энэхүү системийг хөгжүүлсэн юм.
Бид одоогийн бүртгүүлсэн байгаа зарим компаниуд мэдээллээ бүрэн бус, дутуу оруулсан байгааг
ажигласан бөгөөд иймд бүртгэлийг чанаржуулахын тулд энэхүү гарын авлагыг бэлтгэн танд хүргэж
байна. Энэхүү гарын авлагыг манай нийлүүлэгчийн мэдээллийн санд бүртгүүлсэн байгаа
компаниуд мэдээллээ шинэчлэн оруулах, засварлах, сайжруулахад зөвлөх зорилгоор
боловсруулсан болно.
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Системд нэвтрэх нэр, системийн хэлийг солих

1.Системд нэвтрэхийн тулд
https://one.achilles.com/
хаягаар орж хэрэглэгчийн
нэр болон нууц үгээ бичиж
өгнө.

2.Хэрэв та системийн
хэлийг монгол хэлэнд
шилжүүлэхийг
хүсвэл
зүүн
дээд
буланд
байгаа Монгол Улсын
далбаан дээр дарна уу.

Хэрэв хэрэглэгчийн нэр,
нууц үгээ санахгүй байгаа
бол энэ гарын авлагын
холбогдох
хаяг
хэсэгт
байгаа
ажилтантай
холбогдоно уу.

3. Ингээд системд нэвтрэхэд энэ
нүүр хуудас гарч ирэх ба та
засварлах гэсэн товчин дээр дарж
мэдээллээ шинэчилж эхлэнэ.
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4. Засварлах товчийг дарж ороход
таны өмнө нь өгсөн мэдээлэл бүхий
цэснүүд харагдах ба та зүүн гарт
байгаа цэснүүд рүү нэг бүрчлэн орж
байгууллагынхаа
бүх мэдээллийг
шинэчлэх бүрэн боломжтой.
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Компанийн ерөнхий мэдээллийг шинэчлэх

5. Хэрэв та байгууллагынхаа
ерөнхий мэдээллийг шинэчлэх
хэрэгтэй
бол
Компанийн
мэдээлэл гэсэн цэсэн дээр дарна
уу.
Энэ хэсэгт таны бүртгүүлэх үедээ
оруулсан
компанийн
нэр,
байршлын мэдээлэл харагдана.
Хэрэв та компанийн нэрээ
сольсон
бол
шинэ
нэрээ
компанийн нэр хэсэгт оруулаад,
хуучин нэрээ компанийн өмнөх
нэр гэсэн талбарт бичнэ.

6. Энэ хэсэгт таны бүртгүүлэх
үедээ
өгсөн
байгууллагын
хаягийн мэдээлэл харагдах ба
байгууллагын хаяг өөрчлөгдсөн
бол та мэдээллээ энд шинэчилж
оруулна.
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8.Одоо та эзэмшлийн
мэдээлэл
оруулах
талбарын сумыг дарж
гарч ирэх сонголтуудаас
зөв эзэмшлийн хувийг
сонгоно.

7. Хэрэв танай Улсын
бүртгэлийн
гэрчилгээнд нэмэлт
өөрчлөлт орсон бол
та
шинэчлэгдсэн
Улсын
бүртгэлийн
гэрчилгээг
файл
хэлбэрээр оруулах
шаардлагатай.

0%
[буюу 100% зөвхөн
Монгол хүн эзэмшдэг]
1-24 % [гадаад
хүн
эзэмшдэг]
25-49% [гадаад
хүн
эзэмшдэг]
50-74% [гадаад
хүн
эзэмшдэг]
75-99% [гадаад хүн
эзэмшдэг]
100%
[Зөвхөн гадаад хүн
эзэмшдэг]

Холбоо барих хүний мэдээллээ шинэчлэх

9.
Хэрэв
та
байгууллагынхаа холбоо
барих хүний мэдээллийг
шинэчлэх хэрэгтэй бол
Харилцах
хаягийн
мэдээлэл гэсэн цэсэн дээр
дарна уу.
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10. Та хаяг, холбоо барих
утасны дугаараа шинэчлэх
бол Засварлах гэсэн товчийг
дарна уу

Компанийн танилцуулгын мэдээллээ шинэчлэх

11.Та компанийн
таницуулгаа шинэчлэх бол
энэ хэсэгт дарна уу.

Та энд компаний лого
болон, товч танилцуулга,
зураг зэргийг оруулна.
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Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ нэмэх

13.
Бүтээгдэхүүн
үйлчилгээний
мэдээллийг нэмэхдээ та үндсэн
хуудасны зүүн гар талд буй туслах
баганы цэснүүдээс Бүтээгдэхүүн,
үйлчилгээ гэсэн цэсийг сонгоно.

12.Компаний
лого
болон зургаа шинээр
оруулах бол баримт
нэмэх
хэсэгт
дарж
оруулна.

14. Сонгосны дараа энэ
цонх гарч ирэх ба та одоо
шинээр
нийлүүлэхийг
хүссэн
бүтээгдэхүүний
нэрээ жагсаалтанд нэмэх
мөн нийлүүлэхээ больсон
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ
жагсаалтаас
арилгах
боломжтой.
Нийлүүлэх
бүтээгдэхүүн нэмэх бол
Илүү олон бүтээгдэхүүний
код нэмэх гэсэн товчин
дээр дарна уу?
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15. Илүү бүтээгдэхүүн нэмэх
гэсэн товчийг дарсны дараа
энэ цонх гарч ирэх ба та одоо
нийлүүлэх
бүтээгдэхүүний
нэрээ үгээр нь хайж нэмэх
боломжтой. Таны одоогоор
сонгосон бүтээгдэхүүн ажлын
тоо 42 байна.
-Жишээ нь: Чимэглэлийн
ажил
“Чимэглэл”
гэсэн
түлхүүр үгээ бичнэ. Систем
чимэглэлийн
ажил
гэсэн
ангиллыг гаргаж ирэх ба та
одоо уг ангиллын урд нь
байгаа жижиг дөрвөлжин
цонхыг сонгож өгнө.

16.
Таны
сонгосон
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний
тоо нэмэгдсэн байна. Таны
сонгосон бүтээгдэхүүн одоо
43 болсон байна. Та одоо
дээд талд байгаа хадгалах
гэсэн улаан товчийг дарж
мэдээллээ хадгална уу.
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Tа нэмэх бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг түлхүүр үгээр хайгаад амжилтгүй бол системийн бүтээгдэхүүн
сонгогч ашиглан хайж олж болно. Мөн бүтээгдэхүүн үйлчилгээний зааврыг татаж аван
бүтээгдэхүүний код болон нэрийг нь харж болно.
17. Та хуудасны доор
байх
бүтээгдэхүүн
үйлчилгээний
зааврыг
Үзэх гэсэн улаан товчийг
дарж бүтээгдэхүүний код
болон
нэрийг
харж
болно.

18.
Үзэх гэсэн улаан
товчийг дарсаны дараа энэ
цонх гарч ирнэ. Та одоо
Open гэсэн товчийг дарж
бүтээгдэхүүний
нэрсийн
жагсаалтыг
харах
боломжтой.
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Нээсний дараа бүтээгдэхүүний
жагсаалт олон орны хэл дээр
байна. Та монгол хэлээрээ үзэх
бол уг файлын 187-дугаар
хуудсанд очно уу.

Жагсаалтыг
доошлуулбал
бүтээгдэхүүний
жагсаалт
кодтойгоо байна. Та өөрийн
хайж
байсан
бараа
бүтээгдэхүүний нэрийг олж
авна уу.
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19. Бүтээгдэхүүний нэрийг та
заасан цонхонд бичиж олох
гэсэн улаан товчийг дарна.

20. Таны хайж байсан бүтээгдэхүүн
үйлчилгээ гарч ирэх ба та одоо
өмнө нь байгаа жижиг дөрвөлжин
цонхийг сонгож дараа нь хадгалах
гэсэн товчийг дарна уу.
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21.
Таны
сонгосон
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний
тоо 43 болсон байна.
Та
нэмэх
гэж
буй
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний
бүлгээ сонгоно уу. Сонгохдоо
бүлгийн урд байгаа жижиг
нэмэх тэмдгийг дарна.

22. Систем барилгын угсралт бүлгийн дэд
жагсаалт руу орох ба та одоо барилга
угсралтын бүлгийн ямар хэсгийн ажил
гэдгээ сонгоно. Сонгохдоо мөн адил урд
нь байгаа нэмэх тэмдгийг дарна.
Барилгын угсралт ажил дотроо олон янз
байх ба та яг ямар хэсэгт гэдгээ сонгож
өгнө.
Жишээ нь: Дэд Бүтцийн Aжил
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23. Үүний дараа дэд бүтцийн
ажлын жагсаалт гарч ирнэ. Та энэ
жагсаалт дотроос нэмэх ажлаа
сонгоно уу? Сонгохдоо та урд нь
байгаа дөрвөлжин цонхийг сонгож
өгнө.
Жишээ нь: Далангийн ажил

24. Та хийх ажлаа нэмж сонгосны
дараа таны Cонгосон бүтээгдэхүүн,
үйлчилгээний тоо нэмэгдсэнийг харж
болно.
Та одоо цонхны дээд талд байгаа
хадгалах гэсэн улаан товчийг дарж
хадгална уу.
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Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ хасах

25. Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний нэрийг
хасахдаа та үндсэн хуудасны зүүн гар
талд буй туслах баганы бүлгүүдээс
Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ гэсэн цэсийг
сонгоно.

26. Сонгосны дараа энэ цонх
гарч ирэх ба та одоо
бүтээгдэхүүнээ жагсаалтаас
хасах боломжтой.
Хасах бүтээгдэхүүний нэрийн
харалдаах Арилгах гэсэн
үгийг дарна.
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27. Арилгах гэсэн үгийг
дарсаны дараа энэ асуулт
гарч ирнэ. Та арилгах
бүтээгдэхүүнээ зөв сонгосон
бол OK гэсэн товчийг дарна
уу?

Группын мэдээлэл

28. Толгой компани болон салбар,
хамтран ажилладаг компаниудын
мэдээллийг
оруулахдаа
Группын
мэдээлэл гэсэн цэсэн дээр дарна.

17

29. Группын мэдээлэл цэсийг
дарсны дараа энэ цонх гарч ирнэ. Та
одоо толгой компанитай эсэх мөн
салбар компани болон холбоотой
компаний
талаарх
мэдээллийг
оруулах боломжтой. Хэрэв оруулах
бол “тийм” гэсэн сонголтыг хийнэ

30. Тийм гэсэн сонголтыг
хийсний дараа энэ цонх гарч
ирнэ. Үүний дараа та Нэмэх гэсэн
товчийг
дарж
холбогдох
мэдээллийг оруулна.
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31. Одоо та холбоотой
компаниудын
мэдээллийг
оруулан
хадгалах гэсэн улаан
товчийг дарж оруулсан
мэдээллээ хадгална.

Санхүүгийн мэдээллээ шинэчлэх

32.Санхүүгийн
мэдээллээ
шинэчлэх
бол энэ хэсэгт дарна уу.
Та
боломжтой
бол
сүүлийн
3
жилийн
санхүүгийн мэдээллээ
оруулна.
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Байршлын мэдээлэл

33.Байгууллагын
байршлын мэдээллээ
шинэчлэх бол энэ
хэсэгт дарна.
-Мөн
бүтээгдэхүүн
үйлчилгээ нийлүүлдэг
бүс
нутгуудынхаа
байршлыг оруулна

Гэрээний лавлагааны мэдээлэл

35.Та энэ хэсэгт гэрээний
лавлагааны мэдээллээ
оруулна.
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Даатгалын мэдээлэл

36. Танай компани даатгалд хамрагдсан
бол энэ хэсэгт мэдээллээ оруулна.

Хангамжийн сүлжээний менежментийн мэдээлэл

37.Хангамжийн сүлжээний
менежментийн талаар
мэдээллээ шинэчлэх бол
энэ хэсэгт дарна уу.

Та шаардлагатай гэсэн
бүх хэсгийг бөглөнө.
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Чанарын удирдлагын тогтолцооны талаарх мэдээлэл

38.
Танайд
Чанарын
удирдлагын систем байдаг
бол мэдээллээ энэ хэсэгт
байршуулна.

39.Хэрэв танай компани
чанар хариуцсан ажилтантай
бол тухайн хүний нэр, албан
тушаалыг энд оруулна.

Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны удирдлагын систем

40.Эрүүл мэнд, аюулгүй
ажиллагааны
удирдлагын
мэдээллээ шинэчлэх бол та
энэ цэс рүү орно уу. Мөн та
шаардлагатай гэсэн бүх
хэсгийг бөглөнө.
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Байгаль орчны менежментийн системийн мэдээлэл

42.Танай компанид
байгаль
орчны
асуудал хариуцсан
хүн ажилладаг бол
нэр, албан тушаалыг
энд оруулна уу.
41.Байгаль орчны
менежментийн системийн
мэдээллээ шинэчлэх бол
энэ хэсэг рүү орно.
Та шаардлагатай гэсэн бүх
асуултанд хариулна уу.

Компанийн нийгмийн хариуцлагын талаарх мэдээлэл

43.Та өөрийн компанийн
нийгмийн
хариуцлагын
асуудлыг хариуцсан хүний
нэр, албан тушаалыг энд
оруулна уу.
-Мөн шаардлагатай гэсэн
бүх асуултанд хариулна.
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Нүүрстөрөгчийн менежментийн талаарх мэдээлэл

44.
Танай
компани
нүүрстөрөгчийн менежментийн
системтэй
эсэх
талаарх
мэдээллээ энд оруулна уу.

Мэдээллийн аюулгүй байдал, мэдээллийн нууц хамгаалалт
45.Ашиглаж буй мэдээллийн
аюулгүй байдал, мэдээллийн
нууц
хамгаалах
системийнхээ
талаарх
мэдээллээ шинэчлэх бол энд
мэдээллээ оруулна уу.
-Та шаардлагтай гэсэн бүх
асуултанд хариулна уу.
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Хүний нөөцийн мэдээллээ шинэчлэх

46.Та
ажилчдын
тооны
талаарх
мэдээллийг оруулахдаа үндсэн хуудасны
баруун талд байгаа баганаас Хүний
нөөцийн менежмент хэсгийг сонгоно.

47.
Хүний
нөөцийн
менежментийг
сонгосны
дараа энэ цонх гарч ирнэ. Та
одоо шаардлагатай гэсэн
хэсгүүдэд
холбогдох
мэдээллээ оруулах хэрэгтэй.
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Өмнөговь аймагт бүртгэлтэй нийлүүлэгчид анхаарах зүйлс

49. Хэрвээ танай компани
Өмнөговь
аймагт
бүртгэлтэй ба мэдээллээ
тодорхой оруулахын тулд
та Компанийн мэдээлэл
гэсэн хэсгийг дарна уу.

Компанийн мэдээллийг дарсны
дараа энэ цонх гарч ирэх ба та
шаардлагатай гэсэн хэсгүүдэд
холбогдох хаягаа зөв оруулна
уу?
Өмнөговь
аймагт
харъяалалтай бол сумын нэрийг
оруулна уу.
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Компанийн хаяг болон
холбогдох мэдээллийг
оруулсны дараа та хадгалах
товчийг дарж мэдээллээ
хадгална уу.

Мэдээллээ бүрэн гүйцэд оруулсан эсэхээ шалгах
Мэдээллээ бүрэн гүйцэд оруулсан эсэхээ шалгахдаа дэлгэцний зүүн
талд байх цэснүүдийн өмнөх тэмдэглэгээг харна уу.
тэмдэглэгээтэй бол тус хэсэгт огт мэдээлэл оруулаагүй
гэсэн үг бөгөөд та тухайн хэсэг рүү орж “шаардлагатай” гэсэн
талбаруудыг бүрэн бөглөнө үү.
тэмдэглээгээтэй үед тухайн хэсгийн мэдээлэл бүрэн
ороогүй бөгөөд та уг хэсэг рүү орж, “шаардлагатай” гэсэн
талбаруудад мэдээллээ гүйцээж оруулах хэрэгтэй.
тэмдэглэгээ бүх цэсний өмнө бий болоход таны мэдээлэл
бүрэн орсон гэж ойлгож болох бөгөөд ингэснээр дэлгэцний баруун
дээд хэсэгт “Илгээх” товч идэвхжинэ. Та тэрхүү товчийг дарж
шинэчлэн оруулсан мэдээллээ цааш илгээснээр таны мэдээлэл
баталгаажиж системд шинэчлэгдэн орно. Бүх мэдээллээ бүрэн
оруулж цааш илгээх товчийг дарж илгээгээгүй бол таны мэдээлэл
шинэчлэгдэн орохгүй болохыг анхаарна уу.
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Холбогдох хаяг
Хэрвээ танд Мэдээллийн санд бүртгүүлэх, мэдээллээ шинэчлэхтэй холбоотой асуулт
байвал та доорх хаягаар холбоо барина уу.
Т.Энхцэцэг
И-мэйл хаяг: enkhtsetsegt@ot.mn
Утас: 331880 (дотуур утас 3604)
Г.Наранцацрал
И-мэйл хаяг: narantsatsralg@ot.mn
Утас: 331880 (дотуур утас 3789)

Оюу Толгой ХХК
Моннис Цамхаг 5-р давхар
Чингисийн Өргөн Чөлөө-15
Сүхбаатар Дүүрэг
Улаанбаатар 14240, Монгол Улс
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