Làm thế nào để Hợp Tác với Cơ Quan Quản Lý Vận Chuyển Khu Vực
Đăng ký công ty của bạn để Hợp Tác với Bộ Phận Thu Mua của Cơ Quan Quản
Lý Vận Chuyển Khu Vực New Orleans
Truy cập: https://norta.procureware.com/

Cổng Thông Tin Đấu Thầu Điện Tử của RTA
Nhấp vào tab: “Register” (“Đăng Ký”) và nhập Tên Công Ty và Địa Chỉ Email của bạn.
Một E-mail sẽ được gửi trực tiếp cho bạn để hoàn tất việc Đăng Ký Công Ty.
Hãy đảm bảo nhập tất cả các Mã hạng mục theo Hệ Thống Phân Loại Ngành Bắc Mỹ
(NAICS) để nhận thông báo mời thầu và Yêu Cầu Báo Giá trong tương lai.
Nhấp vào tab “Solicitation” (“Mời Thầu”) để xem các thông báo mời thầu hoặc yêu cầu báo
giá hiện tại.

Hướng Dẫn Đăng Ký Nhà Cung
Cấp
Bộ Phận Thu Mua của RTA khuyến khích tất cả các nhà cung cấp đăng ký bằng Hệ
Thống Đấu Thầu Điện Tử mới tại địa chỉ https://norta.procureware.com/home
Cổng thông tin này cho phép các nhà cung cấp xem, in và tải lên thông tin về các giao
dịch mua hiện tại, yêu cầu báo giá, Thông Báo Mời Thầu, v.v.
Để đăng ký làm nhà cung cấp mới, hãy nhấp vào tab Registration (Đăng Ký), nhập tên
Công Ty và địa chỉ email, và nhấp vào nút Next (Tiếp Theo).
Sau khi đăng ký, quý vị sẽ nhận được một email nhằm xác minh địa chỉ email của mình. Mở
thư và nhấp vào liên kết được chỉ định, tạo mật khẩu cá nhân, nhấp vào nút Change
Password (Thay Đổi Mật Khẩu) và làm theo các hướng dẫn để hoàn tất đăng ký công ty của
quý vị.

Công Ty:
Điền vào tất cả các trường bắt buộc và nhấp vào nút Insert (Chèn) để lưu các mục nhập
hoặc nút Cancel (Hủy) để xóa mẫu đơn. Sau khi hoàn thành tất cả các bước đăng ký, quý vị
sẽ thấy liên kết View Company Summary (Xem Tóm Tắt Công Ty) ở đầu trang Công Ty,
trong đó cung cấp một bản tóm tắt hồ sơ công ty hoàn chỉnh có thể in ra. Để chỉnh sửa hồ sơ
công ty của quý vị, hãy đăng nhập và nhấp vào tab Registration (Đăng Ký).

Hạng Mục
Hạng mục được sử dụng để xác định các sản phẩm và dịch vụ mà công ty của quý vị cung
cấp. Các Hạng Mục này được sử dụng để ghép nối các cơ hội đấu thầu với các nhà cung
cấp các sản phẩm và dịch vụ có liên quan. Mã Hệ Thống Phân Loại Ngành Bắc Mỹ
(NAICS): Nếu quý vị không biết Hệ Thống Phân Loại Ngành Bắc Mỹ của công ty mình, thì
quý vị có thể nhấp vào liên kết trên Hệ Thống Đấu Thầu Điện Tử hoặc truy cập
http://www.naics.com/search/

Tài Liệu: Trên trang Documents (Tài Liệu), quý vị sẽ thấy các trường cho một hoặc nhiều
tài liệu tùy chọn hoặc bắt buộc phải nộp như một phần của quy trình đăng ký. Để tải lên một
tài liệu, hãy nhấp vào nút Browse (Duyệt), điều hướng đến thư mục chứa tài liệu của quý vị,
đánh dấu tài liệu, nhấp vào nút mở trên hộp thoại và nhấp vào nút Save (Lưu) để tải lên tài
liệu.
Nếu thành công, trang sẽ làm mới và quý vị sẽ thấy một thông báo Account Information
Updated (Đã Cập Nhật Thông Tin Tài Khoản) trên đầu màn hình. Tên các tập tin tài liệu
của quý vị sẽ xuất hiện dưới dạng siêu liên kết trên trang, cùng với ngày tải lên và tên người
dùng tải lên. Quý vị có thể tải lên một tài liệu mới mà sẽ ghi đè lên tập tin tài liệu hiện có
được tải lên trước đó (quý vị không thể xóa tài liệu). Hãy làm theo quy trình để nhập một tài
liệu mới.

Phê Duyệt: Quý vị sẽ thấy phần và trạng thái Account Approval (Phê Duyệt Tài Khoản) ở
gần đầu trang Công Ty. Ban đầu, Tài Khoản của quý vị sẽ được cấp trạng thái Đang Chờ
cho đến khi chủ sở hữu trang web xem xét và phê duyệt yêu cầu trở thành nhà cung cấp
đang hoạt động của quý vị trong hệ thống của họ. Quý vị sẽ nhận được email thông báo khi
Tài Khoản của quý vị đã được Phê Duyệt – điều này sẽ được phản ánh trong Account
Approval Status (Trạng Thái Phê Duyệt Tài Khoản) trên trang Công Ty. Quý vị bắt đầu
nhận được các thông báo mời thầu, yêu cầu báo giá theo Mã đăng ký Công Ty của Hệ Thống
Phân Loại Ngành Bắc Mỹ (NAICS)

