
10 adımda 
Mercedes-Benz WebParts
üyeliği ve ilk siparişin 
verilmesi. 



https://umas.daimler.com/orgprocess 
Adresinden Türkçe dil seçeneğini seçerek 

'Yeni Kayıt' sekmesini seçin. 

1 2 43 5 76 8 9 10

Giriş



Ülke listesinden Türkiye'yi seçin.

1 2 43 5 76 8 9 10

Ülke seçimi



Şirket bilgilerinizin eksiksiz girişini yapın. 
Özellikle yıldızlı alanları doldurun.

1 2 43 5 76 8 9 10

Şirket bilgileri



Şirketinizde WebParts'tan sorumlu olacak 
yöneticinin bilgilerini eksiksiz olarak girin.

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Webparts yönetici bilgileri

4



Bu aşamaya kadar girmiş olduğunuz bilgilerin 
özetini veren ekrandaki bilgilerin 

doğruluğunu kontrol edin.
Bilgiler doğruysa sayfanın altında yer alan 

kullanım şartları, açık rıza alınması şartları ve 
veri koruma aydınlatma metinlerini 

okuyarak onaylayın.

1 2 3 4 65 7 8 9 10

Kullanım koşulları ve diğer yasal koşullar



Kaydın tamamlanması için tanımlamış 
olduğunuz e-posta adresine gelen 

bilgilendirme mailini açarak mailde yer alan 
linkten e-posta adresini onaylayın.

1 2 43 5 76 8 9 10

E-mail ile kaydın tamamlanması



Kayıt tamamlandıktan sonra gelen e-posta 
ile verilen linki açarak WebParts kullanıcı 

kimliği giriş ekranına gelin.

1 2 43 5 76 8 9 10

Webparts giriş ekranının açılması



Bu işlemden sonra gelen diğer 
e-posta’dan kullanıcı kimliği ve ilk 

girişte değiştirilmek üzere verilen geçici 
parolaya ulaşın.

1 2 43 5 76 8 9 10

Webparts giriş şifresinin iletilmesi



E-posta ile verilen kullanıcı kimliği ve geçici 
parola ile sisteme giriş yaptıktan sonra şifre 

kurallarına uygun olarak yeni şifrenizi belirleyin 
ve sisteme giriş yapın.

1 2 43 5 76 8 9 10

Webparts giriş şifresinin değiştirilmesi



WebParts sisteminden istediğiniz yedek 
parçayı, parça numarası veya parça adıyla 

sorgulayarak çalışmak istediğiniz bayi/yetkili 
servisi seçerek sipariş edin.

Talebinizin iletildiği bayiden/ yetkili servisten 
kabul veya ret yanıtı e-posta ile size 

iletilecektir.

1 2 43 5 76 8 9 10

İlk siparişin verilmesi



Kazancın 
en önemli parçası;
Mercedes-Benz 
WebParts.


