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Mengapa kami meminta ini?
Tujuan dari transaksi ini adalah untuk memperoleh set data pemasok lengkap yang terpercaya dan akurat langsung dari

sumbernya. Informasi ini dibutuhkan untuk mendaftarkan anda/perusahaan anda sebagai pemasok/supplier di sistem AkzoNobel

untuk proses pemesanan/pembelian lebih lanjut.

Sebelum anda mulai:

Pastikan anda telah mengumpulkan semua informasi yang relevan sebelum memulai. Informasi anda harus dimasukkan dan

dikirimkan segera setelah proses dimulai. Sayangnya, tidak ada opsi untuk menyimpan data dalam proses jika anda tidak

segera mengirimkannya.

Lampiran yang akan disertakan: 

1. Salinan Registrasi Bisnis atau Sertifikat Nomor Induk

Berusaha (NIB)

2. Pedoman Perilaku Mitra Bisnis AkzoNobel yang 

sudah di tanda tangai

3. Lampiran Nomor Wajib Pajak (NPWP)

4. 2x Bukti Bank

5. Untuk pemasok terkait Brexit; mengisi nomor 

EORI/REX anda melalui formulir "Pernyataan 

Konfirmasi Pemasok", yang termasuk dalam email 

sistem ke-2

Tautan sistem: https://akzo.hubwoo.com/e-sourcing/fsvendor/vendordesktop/login

Penjelasan Permintaan

Informasi tambahan :

1. Data Bank Lengkap

2. Kontak e-mail/telepon untuk PO, Keuangan, 

Kualitas, dan Pengiriman uang

https://akzo.hubwoo.com/e-sourcing/fsvendor/vendordesktop/login


Business unit | Footer 3

Email sistem pertama dengan kredensial masuk

Untuk permintaan ini, anda telah menerima 

2 email sistem dari

e-sourcing@msg.hubwoo.com

Email pertama berisi detail login dan url ke 

sistem pemasok untuk menyelesaikan 

modifikasi SSR:

Detail login pemasok

Link ke sistem pemasok

mailto:e-sourcing@msg.hubwoo.com
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Email sistem kedua instruksi & lampiran 

Email kedua berisi informasi terperinci tentang prosedur termasuk instruksi 

& kode etik sebagai lampiran

➢ Data yang diminta harus dikumpulkan

sebelum memulai dan tidak ada kemungkinan

untuk menyimpan data diantara.

Instruksi pemasok, Kode Etik tidak 
ditandatangani, dokumen terkait 
Brexit

Link ke sistem Pemasok

Pengumpulan data sebelum 
memulai

Tautan Internet AkzoNobel untuk 
instruksi bahasa lain



Mengubah kata sandi
-Masuk ke Portal Pemasok/Supplier-

❑ Pada tampilan jendela ini anda

dapat menggunakan login detail

yang anda terima di email untuk

masuk ke sistem.

❑ Anda perlu mengubah kata sandi

sementara dengan kata sandi baru

dan konfirmasi dengan “OK”
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Menyetujui syarat dan ketentuan

Silakan baca syarat dan ketentuan dan menyetujui isi teks tersebut sebelum lanjut ke tahap berikutnya.

Jika anda tidak setuju, AkzoNobel menerima informasi tersebut dan kami tidak dapat menjadikan anda sebagai

pemasok/supplier ke dalam sistem kami.
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Pengaturan bahasa (opsional)

Sistem ini mendukung sejumlah bahasa lokal dan dapat menerjemahkan beberapa kolom data. 

1

2

3

4

Jika anda ingin memanfaatkan ini 

opsi masuk ke:

1. My Settings” di sebelah kanan  

sudut halaman utama

2. Gulir ke bawah ke “Display

language” > buka opsi melalui

ikon 

3. Pilih Bahasa yang disukai > 

konfirmasi dengan OK

4. Menyelesaikan dengan“Done”



Cari permintaan modifikasi
-Melihat atau mengubah informasi pemasok/supplier-

Pada halaman utama klik

“View or Modify My
Supplier Information” di 
pengaturan Pemasok untuk
memulai proses
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Home button

supplier instructions in other languages are also published here



❑ Detail yang sudah diisi oleh 

tim Akzo Nobel dapat dilihat di sini.

❑ Data tersebut sekarang bisa dilengkapi

dan lampiran yang kurang bisa

ditambahkan
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Menampilkan dan mengubah data

❑ Untuk mengubah informasi klik

Actions > Change Information

AkzoNobel contact

❑ Jika anda memiliki pertanyaan tentang

permintaan ini, silakan hubungi

pemohon AkzoNobel yang tercantum di 

sini



Mengisi data setiap tab

❑ Silakan isi dan lengkapi semua detail yang kosong disetiap tab
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❑ Melampirkan file yang diminta ke kolom unggahan terkait

Ketahuilah bahwa semua data harus diisi 
dan diselesaikan sekaligus, anda tidak 
boleh menyimpan data dan menyelesaikan 
input kemudian. Tombol simpan adalah 
tombol kirim

o Untuk melampirkan dokumen tambahan, anda bisa menggunakan “Attachments” tombol
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Tab Header

* Kolom wajib di isi

Nama 2-4 dapat digunakan jika 

nama perusahaan anda tidak 

sesuai dengan bidang nama 

pemasok atau, jika berlaku 

tambahkan nama dalam bahasa 

lain

** Kode Etik yang tidak ditandatangani dilampirkan dalam email 

sistem. Silakan cetak, tanda tangani, dan unggah di kolom ini

**Unggah Kode Etik yang ditandatangani

Unggah setifikat ISO, jika perlu

Isi jika perlu

Alamat email untuk faktur kredit

Catatan untuk pemohon 

AkzoNobel (opsional)

Kolom unggah untuk pendaftaran perusahaan
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Tab Alamat

Isi detail alamat perusahaan anda Menambahkan informasi kontak departemen anda di kolom ini
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Tab Details

Bantu situs untuk menemukan IBAN anda

Unggah kolom untuk detail bank

Kami memerlukan 2 jenis dokumen berbeda yang 

menyatakan rekening bank anda (misalnya laporan bank 

/ faktur / pemeriksaan IBAN dll.) Ini tidak boleh dua 

dokumen yang sama; ini akan menyebabkan pesan 

kesalahan selama proses modifikasi
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Pernyataan konfirmasi pemasok
- hanya berlaku untuk pemasok terkait Brexit -

Karena Brexit, kami (mungkin) memerlukan informasi tambahan 

dari pemasok dengan alur pembelian antara EU dan UK

Jika berlaku, silakan baca "dokumen pemasok terkait Brexit" 

yang disertakan sebagai file zip dalam email Instruksi 

Pendaftaran Pemasok AkzoNobel. Dokumen Brexit ini berisi 

pengantar singkat, informasi pemasok tentang preferensial asal

dan pernyataan konfirmasi pemasok.

Pemasok yang memenuhi kriteria yang disebutkan dalam surat 

harus memberikan nomor EORI/REX mereka kepada 

AkzoNobel melalui "Pernyataan Konfirmasi Pemasok".

➢ Jika ini berlaku untuk anda, salin "pernyataan konfirmasi 

pemasok" di kop surat perusahaan anda sendiri dan isi data 

yang diminta

➢ Menambahkannya ke tab lampiran di bagian atas layar:

Pernyataan Konfirmasi Pemasok

:

Kop surat perusahaan

:
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Mengirim

Mengirim

Dengan tombol simpan dan selesai, anda 

dapat mengirimkan perubahan.

Jika detail hilang, anda tidak dapat 

mengirimkan perubahan.

Pesan kesalahan akan ditampilkan di 

bagian atas layar dan tanda seru merah 

muncul pada tab di mana kesalahan 

berada > betulkan dan kirim lagi.
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Berhasil dikirimkan!

Langsung setelah anda menekan tombol Selesai atau 

Simpan dan tidak ada pesan kesalahan yang muncul 

layar anda akan terkunci, dan semua entri akan 

ditampilkan dalam warna merah muda.

Selain itu, tab Tindakan asli yang anda memulai 

perubahan tidak terlihat pada tahap ini:
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Pemohon akan meninjau data yang anda kirimkan

➢ Setelah mengirimkan pemohon AkzoNobel akan meninjau data yang telah 

anda kirimkan. 

➢ Mereka akan menerima data jika informasinya benar atau mereka mungkin 

menolak permintaan jika data salah atau tidak lengkap.

➢ Dalam kedua dua kasus diatas, anda akan menerima pemberitahuan email 

sistem. 



Perubahan yang ditolak oleh Akzo
Jika perubahan ditolak oleh Akzo, anda menerima email termasuk alasannya mengapa

penolakan > silahkan ikuti instruksi dalam email untuk memodifikasi dan mengirimkan

kembali perubahan anda terbaru
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Prosesnya sekarang sudah di final!

Perubahan yang diterima oleh Akzo

Jika perubahan diterima, anda akan menerima pemberitahuan yang menginformasikan

bahwa ia sudah disetujui
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Prosesnya sekarang sudah selesai!



Terima kasih atas perhatiannya
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