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Giriş

Bir tekstil tedarikçisi olarak kimyasal yönetiminin günden 
güne daha önemli bir konu hâline geldiğini bilirsiniz. Günden 
güne artan bir biçimde müşterilere ve yetkili makamlara 
farklı formatlarda ve zaman dilimlerinde kimyasal madde 
yönetim faaliyetlerinizi açıklamanız isteniyor. 

Proseslerinizi ve prosedürlerinizi rapor ederken, denetimlere 
yanıt verirken veya kimyasal maddelerin Üretimi Kısıtlı
Maddeler Listelerine (MRSL) uyumluluğunu ölçerken ihtiyaç 
duyulan verileri izlemekte ve bu taleplerin tümüne yanıt 
vermekte zorlanıyor olabilirsiniz.

Giriş



Bir ADEC Innovation olan CleanChain™ kimyasal 
verilerinizi yönetmek için güvenli ve merkezi bir çözüm 
sunar. 

• Benzersiz ve karmaşık MRSL uyumluluğu ile ilgili 
performansınızı yönetmek ve tehlikeli kimyasal madde 
atıklarını ortadan kaldırmak için ihtiyaç duyduğunuz 
bilgileri ve görüşleri edinin.

• Kendiniz ve müşterileriniz için merkezi bir iletişim çözümü 
kullanın.

• Güvenli kimyasal madde alternatiflerini kolayca bulmanızı
sağlayan güvenilir bir envanter kayıt alanı ile kendinizi 
güvende hissedin.

• Sorunları tanımlamak ve eylem planları oluşturmak için 
tesisinizi Tehlikeli Kimyasallar Sıfır Atık (ZDHC) MRSL’si 
gibi taahhütlere karşı otomatik olarak değerlendirin.

CleanChain’e Hoş Geldiniz



Bilgileri Güvenli Bir Şekilde Paylaşın

Kimyasal madde kirliliği, güvenlik ve MRSL açısından ilerlemeyi 
izlemek için müşterileriniz kullandığınız belirli kimyasalları, bu 
kimyasalların kaynaklarını ve çeşitli kontrol listelerine uyum 
sağlama düzeylerinizi görmek ister. 

CleanChain tüm veri ihtiyaçlarınız için kullanılabilecek bir 
sistemdir ve bu bilgileri kimlerle paylaşmak istediğinize karar 
verme kontrolü sizdedir. Verilerinizi kusursuz bir biçimde tek 
seferde girin ve bunları tüm müşterilerinizle güvenli bir şekilde 
paylaşarak zamandan ve maliyetten tasarruf edin.

CleanChain’e Hoş Geldiniz



CleanChain nasıl çalışır?

Tesisiniz kimyasal madde envanteriniz 
dâhil olmak üzere işletme bilgilerinizi 
gönderecektir.

CleanChain bu bilgileri işleyecek ve 
bunları çevrimiçi aracımızla 
otomatikleştirecektir.

Ardından kimyasal madde 
envanteriniz ZDHC Ağ Geçidi ve 
CleanChain’in kimyasal ürün 
veritabanları ile eşleştirilir ve 
doğrulanır.

Envanter verileriniz CleanChain’de 
düzene konur ve böylece ürünlerinizi ve 
uyumluluk performansınızı kolayca 
yönetebilirsiniz.

CleanChain’e Hoş Geldiniz



CleanChain’de Destek
CleanChain’in kayıt desteği şunları içerir:

Kullanıcı Rehberliği

1. Özellikler ve işlevler hakkında derinlemesine 
talimatlar sunan Eğitim Kılavuzları.

2. Hızlı özellik ve işlev talimatları için tasarlanmış
Hızlı Referans Kılavuzları.

Öğrenim Oturumları

CleanChain uzmanlarımızdan biriyle canlı bir 
Öğrenim Oturumu’na kaydolmak için aşağıya tıklayın.

Aylık Müşteri Öğrenim Oturumu (Çince)
Kaydolun

Haftalık Müşteri Öğrenim Oturumu (İngilizce)
Kaydolun

appsupport@adec-innovations.com ile iletişime geçerek 
özel destek ekibimizden faydalanın

CleanChain’e Hoş Geldiniz

https://cleanchain.adec-innovations.com/more-resources
https://cleanchain.adec-innovations.com/more-resources
https://bit.ly/2v6gmwq
https://bit.ly/2A4hWVz
mailto:appsupport@adec-innovations.com


Adım 1: Hesap Kurulumu
Davet, Kayıt, Hesap Kurulumu



Kayıt
CleanChain topluluğuna katılmanın ilk adımı kayıt sürecini tamamlamaktır. Lütfen bu 
süreci tamamlamak için en az 10 dakikanızı ayırın ve ödeme yönteminizi hazır 
bulundurun.

1. CleanChain ile iletişimden sorumlu çalışanınız ADEC Innovations’tan bir e-
posta daveti alacaktır. Başlamak için kayıt bağlantısına tıklayın. “Başlarken” 
kayıt web sayfasına yönlendirileceksiniz. Girişi okuyun ve Başlarken (Getting 
Started) düğmesine tıklayın.

2. Bir hesap kullanıcı adı ve parolası oluşturmanız istenecektir. Doldurulması
zorunlu tüm alanları doldurun ve Kullanıcı Oluştur (Create User) düğmesine 
tıklayın.

3. “CleanChain Şartları ve Koşulları”nı gözden geçirin. Bunları gözden geçirdikten 
sonra CleanChain Şartları ve Koşulları’nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi 
onaylamak için onay kutusuna tıklayın. Ardından Aboneliği Görüntüle (View 
Subscription) düğmesine tıklayın.

4. Abonelik sayfasında aboneliğinizin süresi, yıllık abonelik ücreti ve hesabınızın 
barındırabileceği kullanıcı sayısı belirtilir. Kullanmak istediğiniz ödeme 
yöntemini seçin ve Ödeme Yeri (Checkout) düğmesine tıklayın.

5. Ödeme bilgilerinizi girin ve şartları ve koşulları kabul ettiğinizi onaylamak için 
onay kutusunu işaretleyin. Ardından Satın Almayı Onayla (Confirm Purchase) 
düğmesine tıklayın. 

6. Tebrikler! Kayıt sürecini tamamladınız. Lütfen oluşturduğunuz kullanıcı adını
ve parolayı kullanarak CleanChain’de oturum açın. CleanChain Oturum Açma 
Sayfası. Başvuru amacıyla bu sayfayı yer imlerine ekleyin.

Hesap Kurulumu

https://cleanchain.adec-innovations.com/assets/media/resources/CC_Registration_English.mp4
https://cleanchain.adec-innovations.com/assets/media/resources/CC_Registration_English.mp4
https://www.my-aip.com/CleanChain/Login.aspx
https://www.cleanchain.adec-innovations.com/assets/media/resources/CC_Registration_English.mp4
https://www.cleanchain.adec-innovations.com/assets/media/resources/CC_Registration_English.mp4


Hoş Geldiniz!
İlk olarak size aşağıdakileri bulabileceğiniz 
CleanChain üst menüsünü tanıtmak istiyoruz:

1. Açılır menüyü kullanarak tercih ettiğiniz dili seçin.
(ADEC Innovations gerektiğinde diller ve çeviri özellikleri ekleyebilir. Daha 
fazla bilgi için lütfen destek ekibimizle iletişime geçin.)

2. Organizasyon Bilgileriniz burada görüntülenir.

3. Hesap Kullanıcısı Bilgileriniz burada görüntülenir. Buna 
tıklandığında oturumu kapatma veya parolayı değiştirme 
seçenekleri sunulacaktır.

4. Başarılı karşıya envanter yüklemeleri ve müşterilerden gelen 
mesajlar gibi bildirimler alın. 

5. Destek makalelerine göz atın ve Destek (Support) düğmesine 
tıklayarak Destek Ekibimiz ile iletişime geçin.

6. Hesap bilgilerinizi, kullanıcı dizininizi, aboneliğinizi ve daha 
fazlasını görmek ve yönetmek için Ayarlar (Settings) düğmesine 
tıklayın.

Hesap Kurulumu



Kullanıcı Ekleme
Hesap kurulumunuzu tamamlamanın son adımı yeni kullanıcılar 
eklemektir. Bu, organizasyonunuz için geçerli değilse lütfen bir 
sonraki slayda geçin.

Kullanıcı Eklemek için:
1. Üst menü çubuğunu kullanarak Ayarlar (Settings) sekmesine gidin. 

2. Kullanıcılar (Users) sekmesine tıklayın.

3. + Kullanıcı Oluştur (+ Create User) düğmesine tıklayın.

4. Kullanıcı için zorunlu alanları doldurun. Kullanıcı adını ve parolayı not edin, zira 
bu oturum açma bilgilerini kullanıcıya vermeniz gerekecektir. Kaydet (Save) 
düğmesine tıklayın.

5. Bir kullanıcının parolasını belirlemek veya sıfırlamak için parola sıfırlama işlevini 
kullanın. 

6. Ardından, Rol Adı (Role Name) sütununa bakın. Her kullanıcı için erişim düzeyi 
burada listelenir. 

Hesap Kullanıcısı: Okuma (Read) erişimine sahiptir. Bu kullanıcı bilgileri 
görüntüleyebilir. Karşıya envanter yükleyemez veya hesap ayarlarını
güncelleyemez.

Hesap Yöneticisi (Account Admin): Yazma (Write) erişimine sahiptir. Bu kullanıcı
hesap ayarlarını güncelleyebilir ve CleanChain’e envanter yükleyebilir. Envanter 
yükleyen ve yöneten kişiler için idealdir.

Kullanıcı adının yanındaki Eylem (Action) sütunundaki kalem simgesine tıklayarak 
erişimi güncelleyebilirsiniz.

Hesap Kurulumu



Adım 2: Organizasyon Profili 
ve İletişim
Organizasyon Profili Kurulumu ve İletişim Yönetimi



Organizasyon Profili
Organizasyon Profiliniz organizasyonunuzun ön sayfasıdır.

Müşterilerinizi ve olası müşterilerinizi en yeni ürünleriniz, 
hizmetleriniz ve iletişim bilgileriniz hakkında sürekli 
bilgilendirmek için bu sayfayı güncel tutun. Bu bilgi tüm 
CleanChain topluluğuna açıktır.

Organizasyon Profilinizi düzenlemek için:

1. Soldaki gezinti menüsünü kullanarak Organizasyon 
Profili (Organization Profile) düğmesine tıklayın.

2. Düzenlemek istediğiniz bölümü bulun. Her bölümün 
sağ üst köşesinde bulunan kalem simgesine       
tıklayın. 

3. Kaydet (Save) düğmesine tıklayın.

Organizasyonunuzun genel 
görünümü

Şirket logosu

Organizasyonunuzun sunduğu 
ürünler ve hizmetler

Şirketinizin konum bilgileri ve sosyal 
medya sayfaları

Organizasyonda iletişimden sorumlu 
kişiler

Organizasyon ve İletişim



Bağlantı Yönetimi
CleanChain, bilgileri tedarik zinciriniz boyunca paylaşmak ve 
aktarmak için kolay bir mekanizma sunar. 

Bağlantılar tedarik zincirinizi bir bakışta kolayca görmenizi, 
kimyasal madde bilgilerini paylaşmanızı ve müşterileriniz ve 
iş ortaklarınızla iletişimi güçlendirmenizi sağlar. 

Tüm Bağlantıları görüntülemek için:
1. Soldaki gezinti menüsünü kullanarak Bağlantılar

(Connections) düğmesine tıklayın.
2. Ekranın üst kısmındaki Erişim Hakları (Access Rights) 

düğmesine tıklayın.
3. Buradan tüm bağlantılarınızı görebilecek ve 

yönetebileceksiniz. 

Müşterilerinizi görüntülemek için:
1. Soldaki gezinti menüsünü kullanarak Bağlantılar

(Connections) düğmesine tıklayın.
2. Ekranın üst kısmındaki Bağlantılar (Connections) 

sekmesine tıklayın.
3. Bağlantı Türü (Connection Type) sekmesinde 

(Organizasyonunuza ait)Malzemeler (Supplies) 
seçeneğini seçin.

Organizasyon ve İletişim



Adım 3: Kimyasal Madde 
Envanterini Eşitleme 
Kimyasal Madde Envanteri Şablonunuz, Envanterinizi Karşıya Yükleme 



Kimyasal Madde Envanteri Şablonunuz

Kimyasal Madde Envanteri Şablonu, kimyasal madde envanterinizi 
oluşturmak için kullanacağınız bir Microsoft Excel şablonudur. 
CleanChain’in kimyasal madde envanterinizi işlemesi için bu dosyayı
kullanarak verileri sisteme yüklemeniz gerekir. Bu, sistemin kolay yönetim 
için verilerinizi otomatikleştirmesine olanak tanır.

Kimyasal madde envanteri şablonunu kayıt davetinizle birlikte alacaksınız. 

Lütfen önceki ayın envanterini her ayın 15’i itibarıyla karşıya yükleyin. 
Örnek: Haziran envanterini 15 Temmuz itibarıyla karşıya yükleyin.

Kimyasal madde envanteri şablonunu doldurma konusunda yardım almak 
istiyorsanız Kimyasal Madde Envanteri Şablonu Kılavuzu’nu indirmek için 
resme tıklayın.

Envanterinizi Eşitleme

CleanChain’in temelini şirketinizin farklı MRSL’lere uygunluk 
ve uyumluluk düzeylerini otomatik olarak belirlemek için 
kullanılan kimyasal madde envanteri verileriniz oluşturur. 

https://cleanchain.adec-innovations.com/assets/media/resources/Chemical_Inventory_Template_Guide.pdf
https://cleanchain.adec-innovations.com/assets/media/resources/Chemical_Inventory_Template_Guide.pdf


Envanterinizi Eşitleme

Karşıya Yüklemek için:

1. Soldaki gezinti menüsünü kullanarak Girdi Kimyasal 
Maddeler (Input Chemicals) düğmesine tıklayın.

2. Envanter (Inventory) düğmesine tıklayın.

3. Envanter Ekle (Add Inventory) düğmesine tıklayın.

4. Karşıya Yükle (Upload) düğmesine tıklayın.

5. Dosya Seç (Choose File) düğmesine tıklayın ve karşıya 
yüklemek istediğiniz Excel dosyasını seçin.

6. Karşıya Yükle (Upload) düğmesine tıklayın.

7. Kimyasal madde envanteri verilerinizi içeren çalışma 
sayfasını seçin.

8. Kaydet (Save) düğmesine tıklayın.

9. Verilerinizi CleanChain’e başarıyla yüklediniz. 
CleanChain ekibi envanterinizi işleyecektir; bu işlem 3-5 iş
günü sürebilir.

Envanterinizi Eşitleme

Şimdi envanterinizi oluşturmayı tamamladığınıza göre 
sıra envanterinizi CleanChain’e yüklemeye geldi. 
*Lütfen Unutmayın: Yalnızca Hesap Yöneticileri envanteri CleanChain’e yükleyebilir.



Adım 4: Envanter Yönetimi
Etkin Ürünler, Ürün Kartları, Daha Yeşil Alternatifler



Etkin Ürünler

Etkin Ürünleri görüntülemek için:

1. Soldaki menüye gidin ve Girdi Kimyasal Maddeler (Input Chemicals) düğmesine tıklayın.

2. Ardından, Etkin Ürünler (Active Products) düğmesine tıklayın.
Ürün adı

Ürün kimliği 
(varsa) ZDHC kullanım kategorisi Ürünün üreticisi Sertifikasyonlar ve uygunluk derecelendirmeleri

Envanter Yönetimi

Kimyasal madde envanterinizi karşıya yükledikten sonra etkin ürünler 
sayfası size şu anda kullanmakta olduğunuz ürünler hakkında ayrıntılı bilgi 
verir.



Ürün Kartları
Ürün Kartları kullanmakta olduğunuz ürünler hakkında ayrıntılı 
bilgi verir.

Envanter Yönetimi

Bir ürün kartını görüntülemek için Etkin Ürünler 
ekranına gidin ve ürünün adına tıklayın.

Ürün Bilgileri: Ürün Adı, Üretici, Açıklama, ZDHC 
Kullanım Kategorisi.

Ürün Sertifikasyonları: Ürünün aldığı sertifikasyonlar 
ve sertifikasyon derecelendirmeleri.

Ürünün Üreticisi: Üreticinin adı ve konum bilgileri.

Ürün Kullanımı: Ürünün tedarik zincirinizde kullanıldığı
yer, Ürün Kimyası (CAS No., bileşen yüzdeleri) ve Test 
Sonuçları (Varsa).

Teknik Veri Formu: İndirilebilir Teknik Veri Formları
(Varsa).

Güvenlik Veri Formları: İndirilebilir Güvenlik Formları
(Varsa).



Daha Yeşil Alternatifler

Çevre Dostu Ürünleri bulmak için:

1. Soldaki gezinti menüsünü kullanarak Ürünler
(Products) düğmesine ve ardından Ürün Kitaplığı
(Product Library) düğmesine tıklayın.

2. Ekranın ortasındaki arama alanının yanında filtre
(filter) düğmesine tıklayın. 

3. Üretici Adı (Manufacturer Name) veya Ürün Etiketleri
(Product Tags) kriterlerine göre aratın. 

4. Üreticiye göre filtrelemek için üreticinin adını yazın ve 
klavyenizde Enter tuşuna basın.

5. İsteğe bağlı olarak Ürün Etiketleri (Product Tags) 
kriterine göre filtreleyebilirsiniz. Ürün Etiketleri 
kimyasal ürünün üretim prosesinde kullanımı ile 
ilişkilidir. Örneğin sonuçlarınızı yalnızca İşlem Ön İşlem 
Maddeleri olarak kullanılan kimyasal ürünleri 
gösterecek şekilde filtreleyebilirsiniz. İstediğiniz kadar 
ürün seçin Tamam (OK) düğmesine tıklayın.

Envanter Yönetimi

Kullanmakta olduğunuz kimyasal ürünlerin çevre dostu 
alternatiflerini bulmak için CleanChain Ürün Kitaplığını ve ürün 
kartlarını kullanabilirsiniz.



Daha Yeşil Alternatifler

Çevre Dostu Ürünleri bulmak için (devamı):

6. Artık sonuçları filtrelediniz; uygunluk sonuçlarını
bir bakışta görmek için değerlendirme sonuçları 
sütununu kullanın. Ürün kartındaki ayrıntılı bilgileri 
görüntülemek için ürün adına tıklayın. 

7. Tercih ettiğiniz kimyasal madde üreticisinden gelen 
değerlendirme sonuçlarını göremiyor musunuz? 

Mesaj düğmesine        tıklayarak:

1. Kimyasal madde bilgilerini yüklemesi için doğrudan 
üreticiye bir ZDHC Ağ Geçidi daveti gönderin.

2. Kimyasal ürün hakkında doğrudan üreticiye bir 
mesaj veya soru gönderin.

3. Kimyasal ürün hakkında ADEC Innovations’a bir 
mesaj gönderin.

Envanter Yönetimi

Kullanmakta olduğunuz kimyasal ürünlerin çevre dostu 
alternatiflerini bulmak için CleanChain Ürün Kitaplığını ve ürün 
kartlarını kullanabilirsiniz.



Adım 5: Raporlama
Pano ve Raporlar



Panolar

Pano Raporlarına Erişmek İçin:

1. Soldaki gezinti menüsünü kullanın ve Pano (Dashboard) düğmesine 
tıklayın.

2. Ekranın üst kısmından başlayarak Tedarikçi (Supplier) bölümünde 
tedarik zinciriniz harita görünümünde görüntülenecektir. Burada her 
tedarikçi için Etkin Ürünlerin bilgilerini bulabilirsiniz. 

3. Ardından, Ürün Sertifikasyonları (Product Certifications) bölümünde 
tesisiniz ve tedarik zinciriniz için uygunluk verileri görüntülenecektir. 
Standartlara göre filtrelemek için aşağı açılır menüyü kullanabilirsiniz. 
Örneğin ZDHC Ağ Geçidi’nden gelen analitik bilgileri görüntülemek için 
ZDHC MRSL seçilebilir. Pasta grafiğinin her dilimi, fare imlecini seçtiğiniz 
alanın üzerine getirdiğinizde ürün sayısını görüntüleyecektir.

4. Ürün Soruları (Product Questions) bölümünde kimyasal madde envanteri 
şablonunuzda ürün sorularına verilen yanıtlar özetlenir. Örneğin 
Kimyasal madde envanteri şablonunda her ürün için Dosyada SDS’niz var 
mı? sorusuna verilen yanıtlar burada özetlenir.

Raporlama

Şu soruları soruyor olabilirsiniz: Tesisim müşteri 
gerekliliklerine karşı ilerlememizi nasıl gösteriyor? 
Tesisim hangi noktada? CleanChain tam da bunu 
görmenize olanak tanıyan raporlar ve panolar içerir.



Raporlar
Raporlama

Raporlara erişmek için:

1. Soldaki gezinti menüsünü kullanın ve Raporlar
(Reports) düğmesine tıklayın.

2. Ekranın üst kısmında dışa aktarmak istediğiniz 
veri segmentini seçin. Bunlar: Envanter ve 
Kullanım (Inventory and Usage), Etkin Ürünler 
(Active Products), Tedarik Zinciri (Supply 
Chain), Ürün Kitaplığı ve Organizasyon 
(Product Library and Organization).

3. Ardından rapora eklemek istediğiniz filtreleri 
seçin. 

4. Yalnızca Etkin Ürünler (Active Products Only) –
Sütun Seç (Select Column) düğmesine 
tıklayarak ek sütunlar seçebilirsiniz. Örneğin 
dışa aktarılması için Değerlendirme Sonucu 
(Evaluation Result) sütununu seçin. 

5. Filtreleri veya eklemek istediğiniz sütunları
seçtikten sonra raporun bir önizlemesini 
görmek için Önizleme (Preview) düğmesine 
tıklayın.

6. Son olarak, raporunuzu çevrimdışı
özelleştirme için dışa aktarmak içinExcel 
Dosyasını İndir (Download Excel) düğmesine 
tıklayın.

Raporlar özelliği kullanıcıların işlenmemiş verileri Excel dosyası biçiminde dışa 
aktarmasına olanak tanır, böylece verileri özel raporlarda kullanabilirsiniz.



Kayıt Kılavuzu Dizini

• CleanChain Kaydı
• CleanChain Kimyasal Madde Standartlarına Uyumu 

Temin Eder
• CleanChain SSS
• Organizasyon Profilinizin Kurulumu
• Kimyasal Madde Envanter Listesi Nasıl Doldurulur
• Kimyasal Madde Envanterinizi Eşitleme
• Kimyasal Ürünlerinizi Yönetme
• İletişim Yönetimi
• Kimyasal Ürün Sorularına Yanıt Verme
• Müşteri Sorularına Yanıt Verme

Yardıma mı ihtiyacınız var? 

appsupport@adec-innovations.com üzerinden 
AppSupport ile iletişime geçin.

Dizin

http://cleanchain.adec-innovations.com/#mfp-video-5
https://cleanchain.adec-innovations.com/assets/media/resources/ADEC_CleanChainFlyer(Suppliers).pdf
https://cleanchain.adec-innovations.com/assets/media/resources/cleanchain-frequently-asked-question-august-2017.pdf
http://cleanchain.adec-innovations.com/#mfp-video-7
https://www.cleanchain.adec-innovations.com/assets/media/resources/Chemical_Inventory_Template_Guide.pdf
https://cleanchain.adec-innovations.com/assets/media/resources/upload-chemical-inventory-by-excel.pdf
https://cleanchain.adec-innovations.com/assets/media/resources/7_CleanChain_ManageActiveProducts_guide2.3.pdf
https://cleanchain.adec-innovations.com/assets/media/resources/connection-management.pdf
https://cleanchain.adec-innovations.com/assets/media/resources/respond-to-inventory-product-questions.pdf
https://cleanchain.adec-innovations.com/assets/media/resources/respond-to-questionnaire.pdf
mailto:appsupport@adec-innovations.com
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