
 

Hak Milik 

Kepada: Pemasok 
Salinan: Stakeholder atau Pengadaan 

Yth. Pemasok, 

Terima kasih atas kemitraan Anda dengan MSD. Anda telah diundang untuk melengkapi Kuesioner 
Pendaftaran Pemasok MSD. Persyaratan khusus MSD ini memungkinkan Anda untuk secara langsung 
mengelola data kunci serta rahasia seperti alamat dan detail perbankan. Pendaftaran adalah layanan 
mandiri melalui Jaringan Ariba. Silakan ikuti panduan di bawah ini untuk melengkapi pendaftaran 
secepat mungkin. 

Pengingat: Akses tautan kuesioner pendaftaran dari email ansmtp.ariba.com, dan bukan melalui 
tautan yang disediakan di bawah ini. 

Tindakan apa yang perlu saya lakukan?  

• Temukan email berjudul “Diperlukan Tindakan: Anda telah diundang guna mendaftar untuk 
menjadi pemasok MSD” dari alamat email ansmtp.ariba.com.  

• Buka email ini, klik pada tautan yang bertuliskan, “Klik di sini” dan masuk ke Jaringan Ariba. Lengkapi 
& kirimkan kuesioner pendaftaran MSD. 
 Catatan: Anda hanya akan dapat mengakses kuesioner Pendaftaran Pemasok MSD melalui 

tautan dalam email undangan.  
 

• Ketika Anda perlu memperbarui informasi perusahaan Anda, masuk ke Jaringan Ariba, akses 
kuesioner Pendaftaran MSD yang Anda kirimkan, klik "Revisi Tanggapan" dan lakukan pembaruan 
yang diperlukan lalu kirimkan 

 Bagaimana cara mengakses Jaringan Ariba setelah Pendaftaran awal saya selesai?  

• Buka http://supplier.ariba.com/ dan masuk menggunakan nama pengguna & kata sandi Anda  
• Di bagian kiri atas layar, Anda akan melihat “Jaringan Ariba”. Klik pada turun bawah dan pilih 

“Proposal & Kuesioner Ariba”.  
• Di bawah tajuk Kuesioner Pendaftaran, Anda akan menemukan Kuesioner Pendaftaran Pemasok. 

Klik untuk membuka.  
• Versi terbaru dari W9 (formulir dapat ditemukan di https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf) 
• Lampiran Bukti Bank harus merupakan salah satu dari (1) cek yang dibatalkan (2) surat bank resmi (3) laporan 

bank. 
Anda diharapkan untuk mengirimkan Kuesioner Pendaftaran Pemasok Anda dalam waktu 5 hari kerja 
sejak menerima email ini. Setelah itu Anda akan mulai dihubungi oleh tim dukungan kami. 

Terima kasih atas kemitraan Anda dengan MSD. Kami menghargai dukungan Anda dalam memastikan 
penerapan proses pengelolaan pemasok kami yang modern dan aman. Jika Anda memiliki masalah 
dalam melengkapi proses di atas, silakan hubungi kami berdasarkan wilayah Anda: 

• Amerika: aribanseteam@merck.com 
• EMEA: emea_enablement@msd.com 

 
Lampiran: Melengkapi Bantuan Pekerjaan Kuesioner Pendaftaran Pemasok; Mendaftar dengan MSD 
melalui Jaringan Ariba (email asli) 

http://supplier.ariba.com/
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf

