
 

Proprietary 

PENGINGAT 1  

Untuk Bahasa Prancis, Jerman, Spanyol, Portugis, dan Italia, silakan lihat dokumen PDF yang terlampir. 

Yth. Pemasok,  

Diperlukan tindakan: Daftar di Ariba untuk terus melakukan transaksi dengan MSD. 

Anda telah menerima undangan untuk Mendaftar di Portal Siklus Hidup Pemasok (SLP) Ariba dari 

[Nama Pemilik] pada [Tanggal Mulai].  

Portal Siklus Hidup Pemasok (SLP) Ariba adalah sebuah langkah yang diperlukan yang memungkinkan 

Anda untuk mengelola informasi rahasia seperti email, alamat, dan detail perbankan.  

Anda harus melengkapi Kuesioner SLP dalam waktu 5 hari. Dengan melengkapi Kuesioner SLP dalam 

waktu 5 hari, ini akan memungkinkan MSD untuk memvalidasi data Anda dan memungkinkan Anda 

untuk melakukan transaksi dengan kami secara tepat waktu. 

Langkah berikutnya: 

1. Cari sebuah email berjudul “Diperlukan Tindakan: Anda telah diundang guna mendaftar untuk 

menjadi pemasok MSD”.  

2. Buka email ini dan klik pada tautan yang disertakan. 

 Jika Anda sudah menjadi pengguna Jaringan Ariba, masuk dengan nama pengguna dan 

kata sandi Anda yang ada.  

 Jika Anda bukan pengguna Jaringan Ariba, buat sebuah akun. Catatan: Tidak 

dikenakan biaya untuk mendaftar, atau untuk melakukan transaksi dengan MSD 

melalui platform ini. 

3. Setelah informasi Anda dikirimkan serta disetujui, perbarui dan kirimkan informasi akun Anda.  

Setelah informasi Anda dikirimkan serta disetujui, Anda akan: 

 memperbarui informasi Anda sebagaimana diperlukan di masa mendatang secara langsung 

melalui Jaringan Ariba. 

 melakukan semua acara pengadaan, negosiasi kontrak, dan penilaian risiko secara langsung 

melalui Jaringan Ariba 

Apakah Anda memerlukan bantuan? 

Jika Anda tidak dapat menemukan email Pendaftaran atau memerlukan bantuan lebih lanjut, silakan 

balas ke email ini.  

Dukungan Pengadaan Satu Atap (OPS) tersedia untuk membantu menjawab pertanyaan mengenai cara 

melengkapi formulir, jenis dokumentasi pendukung yang diperlukan, tantangan sistem, dll.  

Untuk kenyamanan Anda, file terlampir adalah sebuah Panduan Referensi Singkat. 

 

Salam hangat, 

Tim Pemberdayaan 



 

Proprietary 

PENGINGAT 2  

Untuk Bahasa Prancis, Jerman, Spanyol, Portugis, dan Italia, silakan lihat dokumen PDF yang terlampir. 

Yth. Pemasok,  

Diperlukan tindakan: Daftar di Ariba untuk terus melakukan transaksi dengan MSD. 

Ini adalah pengingat kedua Anda bahwa Anda telah menerima undangan untuk Mendaftar di Portal 

Siklus Hidup Pemasok (SLP) Ariba dari [Nama Pemilik] pada [Tanggal Mulai].  

Portal Siklus Hidup Pemasok (SLP) Ariba adalah sebuah langkah yang diperlukan yang memungkinkan 

Anda untuk mengelola informasi rahasia seperti email, alamat, dan detail perbankan.  

Anda harus melengkapi Kuesioner SLP dalam waktu 5 hari. Kemampuan Anda untuk melakukan 

transaksi dengan MSD akan tertunda jika Kuesioner SLP tidak dikembalikan secara tepat waktu dan 

akan menunda kemampuan kami untuk memvalidasi data Anda.  

Langkah berikutnya: 

1. Cari sebuah email berjudul “Diperlukan Tindakan: Anda telah diundang guna mendaftar untuk 

menjadi pemasok MSD”.  

2. Buka email ini dan klik pada tautan yang disertakan. 

 Jika Anda sudah menjadi pengguna Jaringan Ariba, masuk dengan nama pengguna dan 

kata sandi Anda yang ada.  

 Jika Anda bukan pengguna Jaringan Ariba, buat sebuah akun. Catatan: Tidak 

dikenakan biaya untuk mendaftar, atau untuk melakukan transaksi dengan MSD 

melalui platform ini. 

3. Setelah informasi Anda dikirimkan serta disetujui, perbarui dan kirimkan informasi akun Anda.  

Setelah informasi Anda dikirimkan serta disetujui, Anda akan: 

 memperbarui informasi Anda sebagaimana diperlukan di masa mendatang secara langsung 

melalui Jaringan Ariba. 

 melakukan semua acara pengadaan, negosiasi kontrak, dan penilaian risiko secara langsung 

melalui Jaringan Ariba. 

Apakah Anda memerlukan bantuan? 

Jika Anda tidak dapat menemukan email Pendaftaran atau memerlukan bantuan lebih lanjut, silakan 

balas ke email ini.  

Dukungan Pengadaan Satu Atap (OPS) tersedia untuk membantu menjawab pertanyaan mengenai cara 

melengkapi formulir, jenis dokumentasi pendukung yang diperlukan, tantangan sistem, dll.  

Untuk kenyamanan Anda, file terlampir adalah sebuah Panduan Referensi Singkat. 

  

Salam hangat, 

Tim Pemberdayaan 
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PENGINGAT 3  

Untuk Bahasa Prancis, Jerman, Spanyol, Portugis, dan Italia, silakan lihat dokumen PDF yang terlampir. 

Yth. Pemasok,  

 Diperlukan tindakan: Daftar di Ariba untuk terus melakukan transaksi dengan MSD. 

Ini adalah pengingat ketiga serta TERAKHIR Anda bahwa Anda telah menerima undangan untuk 

Mendaftar di Portal Siklus Hidup Pemasok (SLP) Ariba dari [Nama Pemilik] pada [Tanggal Mulai].  

Portal Siklus Hidup Pemasok (SLP) Ariba adalah sebuah langkah yang diperlukan yang memungkinkan 

Anda untuk mengelola informasi rahasia seperti email, alamat, dan detail perbankan.  

  

Harapannya adalah bahwa Kuesioner SLP Anda dikirimkan dalam jangka waktu 5 hari. Kemampuan 

Anda untuk melakukan transaksi dengan MSD akan tertunda jika Kuesioner SLP tidak dikembalikan 

secara tepat waktu dan akan menunda kemampuan kami untuk memvalidasi data Anda.  

Langkah berikutnya: 

1. Cari sebuah email berjudul “Diperlukan Tindakan: Anda telah diundang guna mendaftar untuk 

menjadi pemasok MSD”.  

2. Buka email ini dan klik pada tautan yang disertakan. 

 Jika Anda sudah menjadi pengguna Jaringan Ariba, masuk dengan nama pengguna dan 

kata sandi Anda yang ada.  

 Jika Anda bukan pengguna Jaringan Ariba, buat sebuah akun. Catatan: Tidak 

dikenakan biaya untuk mendaftar, atau untuk melakukan transaksi dengan MSD 

melalui platform ini. 

3. Perbarui dan kirimkan informasi akun Anda. (Lihat petunjuk terlampir???) 

Setelah informasi Anda dikirimkan serta disetujui, Anda akan: 

 memperbarui informasi Anda sebagaimana diperlukan di masa mendatang secara langsung 

melalui Jaringan Ariba. 

 melakukan semua acara pengadaan, negosiasi kontrak, dan penilaian risiko secara langsung 

melalui Jaringan Ariba 

Apakah Anda memerlukan bantuan? 

Jika Anda tidak dapat menemukan email Pendaftaran atau memerlukan bantuan lebih lanjut, silakan 

balas ke email ini.  

Dukungan Pengadaan Satu Atap (OPS) tersedia untuk membantu menjawab pertanyaan mengenai cara 

melengkapi formulir, jenis dokumentasi pendukung yang diperlukan, tantangan sistem, dll.  

Untuk kenyamanan Anda, file terlampir adalah sebuah Panduan Referensi Singkat. 

Catatan: [Nama Pemilik], harap hubungi Pemasok dan tekankan pentingnya melengkapi Kuesioner 

SLP. 
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Salam hangat, 

Tim Pemberdayaan 


