
Tanya-Jawab Kesadaran Pemasok  

 

Tanya Jawab 

Apakah ePro? 
ePro adalah solusi global PPG untuk mengelola hubungan pemasok, mengadakan acara 
pencarian sumber, dan membeli barang dan jasa tidak langsung. Solusi ini dihos di platform 
Jaggaer. 

Berapakah biaya 
penggunaan ePro? Tidak ada biaya untuk mendaftar atau bertransaksi di ePro, yang dihos di platform Jaggaer. 

Bagaimanakah 
cara menggunakan 
ePro? 

Pemasok akan menggunakan ePro untuk melakukan banyak interaksi dengan PPG, antara 
lain: 

• Mendaftarkan dan memelihara data organisasinya, yang mencakup data alamat, 
perbankan, dan kontak 

• Menyerahkan dokumentasi orientasi yang disyaratkan 
• Berpartisipasi dalam acara pencarian sumber 
• Meninjau dan menyelesaikan kontrak untuk barang/jasa 

 
Pemasok tidak langsung juga akan menggunakan ePro untuk: 

• Memelihara katalog barang/jasa yang dinegosiasikan 
• Menerima dan mengakui pesanan pembelian (PO) secara elektronis 
• Mengajukan faktur dan memantau status pembayaran 

Apakah manfaat 
yang akan didapat 
pemasok? 

Semua pemasok: 
• Kemampuan memelihara dan memperbarui dengan mudah data organisasi melalui 

portal ePro 
• Notifikasi sistem yang mengingatkan sertifikat yang kedaluwarsa sehingga dapat 

ditangani dengan tepat waktu 
• Peningkatan kemampuan bagi pemasok yang berpartisipasi dalam acara pencarian 

sumber atau negosiasi kontrak 
Pemasok Tidak Langsung: 

• Transmisi PO secara elektronis dan kemampuan mengajukan faktur secara 
elektronis melalui portal ePro 

• Kemampuan melihat PO, status faktur, dan informasi pembayaran di satu lokasi 
secara waktu nyata 

• Lebih sedikit kesalahan data dengan data faktur divalidasikan sebelum diajukan, 
sehingga mengurangi jumlah sengketa pembayaran 

Bagaimanakah 
cara mendaftar? 

• Pemasok akan menerima surel undangan dari PPG berisi penaut untuk mendaftar 
dan membuat profil di ePro 

Kapankah 
pemasok harus 
mendaftar? 

• Pemasok tidak langsung akan dihubungi setidaknya dua bulan sebelum sistem aktif, 
untuk memberi tahu agar mendaftar di ePro 

• Pemasok langsung (bahan mentah) akan diikutsertakan dalam kampanye 
pendaftaran di masa mendatang 

• Semua pemasok akan diwajibkan untuk mendaftar sebelum berpartisipasi dalam 
acara pencarian sumber, menandatangani kontrak baru, atau memutakhirkan 
informasi organisasi (misalnya data alamat, perbankan, kontak) 

Apakah akibatnya 
jika pemasok tidak 
mendaftar? 

• PPG tidak akan menyertakan pemasok dalam acara pencarian sumber atau 
memperpanjang kontrak sampai pendaftaran diselesaikan. Pemasok yang tidak 
mendaftar tidak dapat berbisnis dengan PPG di masa mendatang. 

 


