
Layanan untuk pengadaan profesional barang dan jasa.  
Dapatkan informasi lebih baik, ambil keputusan lebih baik.

Power&Tech - jalur langsung menuju bisnis 
dalam industri pembangkit listrik, teknologi, dan 
otomasi.

www.achilles.com

Memudahkan Kemitraan
Membangun Kepercayaan



Power&Tech menyediakan solusi rantai 
pasokan untuk industri pembangkit listrik, 
teknologi, dan otomasi. 

Perusahaan pembangkit listrik, teknologi, dan otomasi menganggap Anda dan pemasok mereka sebagai bagian luar 
perusahaan mereka yang tak terpisahkan. Mereka berusaha menjalin kerja sama yang transparan dan efisien dengan 
para pemasok terbaik di bidangnya, yang dapat dirasakan manfaatnya oleh semua pemangku kepentingan–perusahaan 
mereka sendiri, pelanggan mereka, investor, dan pemasok. Pada saat yang sama, mereka ingin meningkatkan efisiensi 
dan memosisikan perusahaan mereka agar dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. 

Dengan menjalin kemitraan dengan Achilles, perusahaan mendapatkan manfaat dari sistem pra-kualifikasi pemasok 
yang memungkinkan mereka tidak hanya membakukan dan memperlancar cara mereka berhubungan dengan 
para pemasok, tetapi juga untuk mempra-seleksi pemasok yang dilakukan oleh pihak ketiga yang netral dan untuk 
membagikan informasi tersebut kepada kelompok pembeli mereka.
Apa itu Power&Tech?

Achilles Power&Tech merupakan sistem baru pendaftaran dan 
pra-kualifikasi pemasok secara online dan terpusat untuk industri 
pembangkit listrik, teknologi, dan otomasi di seluruh dunia. Dengan 
bergabung sebagai pemasok, perusahaan Anda dapat lolos pra-
kualifikasi dan mampu menunjukkan bahwa perusahaan Anda 
memenuhi kriteria minimal yang ditentukan oleh para pembeli di 
dalam industri ini. Dengan informasi valid dan akurat yang terbaru, 
berbagai pembeli dapat memanfaatkan Achilles Power&Tech untuk 
mencari database pemasok yang sesuai yang dapat menyediakan 
produk dan layanan yang ingin mereka beli. Sistem ini juga membuat 
pembeli mampu memahami kemampuan perusahaan yang akan 
memasok mereka.

Pembeli Power&Tech

Komunitas Power&Tech diluncurkan pada tahun 2013 dengan ABB 

Group sebagai pembeli pertamanya. ABB Group menjalankan operasi 

bisnisnya di sekitar 100 negara, dan spesialis pengadaan barang 

dan jasa mereka melakukan pembelian dari puluhan ribu pemasok 

di seluruh dunia. Pengoptimalan basis pasokan global mereka 

merupakan kunci utama strategi Manajemen Rantai Pasokan global. 

ABB akan mengundang para pemasok mereka di seluruh dunia untuk 

mendaftar ke komunitas Achilles Power&Tech, termasuk pemasok 

yang masih memiliki kontrak dengan ABB. 

Perusahaan pembeli global lainnya dalam industri Pembangkit Listrik, 

Teknologi, dan Otomasi sudah siap bergabung dengan komunitas 

Power&Tec pada tahun 2013.
Bagaimana Power&Tech dapat membantu perusahaan Anda?

Salah satu pendorong utama untuk bergabung dengan Power&Tech 
adalah untuk semakin mempermudah proses bisnis dengan 
perusahaan pembeli di industri Pembangkit Listrik, Teknologi, dan 
Otomasi. Jika berlangganan ke komunitas Power&Tech, perusahaan 
Anda akan dapat:

•	 Memenuhi syarat untuk mendapatkan pekerjaan dari calon 
pelanggan di industri ini dan memastikan bahwa profil 
perusahaan Anda dapat dilihat oleh setiap unit usaha secara 
global dalam setiap perusahaan, yang akan meningkatkan potensi 
pertumbuhan bisnis. 

•	 Menghemat waktu, biaya, dan menghindari pengulangan usaha 
seraya meningkatkan efisiensi secara keseluruhan dengan satu 
kuesioner kualifikasi yang dapat diakses secara global.

•	 Memiliki akses yang stabil, transparan, dan terbuka ke kriteria 
penting dalam proses seleksi.

"Menjalin kemitraan dengan 
Achilles merupakan kunci 
utama strategi Global ABB 
dalam menyederhanakan 
dan meningkatkan proses 
kualifikasi pemasok kami."

Nils Tengberg
Kepala Manajemen Mutu dan Basis Pasokan

ABB



Tahap 2 – Pra-Kualifikasi Pemasok Power&Tech 

Tahap 2 terdiri dari pengumpulan informasi dan sertifikat yang 
berhubungan dengan keuangan, kesehatan, keselamatan dan 
lingkungan, manajemen mutu, asuransi, produk dan layanan, 
tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dan informasi hukum. Untuk 
menyelesaikan tahap ini, diperlukan pembayaran biaya langganan 
per tahun yang dikirim ke Achilles Keterangan tentang hal ini dapat 
ditemukan di halaman selanjutnya. 

Cara Bergabung dengan Power&Tech

Untuk menjadi pemasok yang terdaftar, Anda perlu melakukan 
beberapa hal berikut:

Tahap 1 – Pendaftaran Pemasok Khusus Pembeli: 

Untuk melengkapi pendaftaran awal pemasok secara online, Anda 
perlu mengunjungi situs web perusahaan pembeli yang ingin Anda 
kirim pasokan (Anda akan diberi tautan (URL) di dalam undangan 
Anda). Pendaftaran Tahap 1 tidak dipungut biaya dan akan 
memerlukan waktu sekitar 20 menit untuk menyelesaikannya. Jika 
perusahaan Anda dianggap penting bagi Pembeli, Anda akan diminta 
untuk melanjutkan ke Pra-Kualifikasi Tahap 2.

Tahap 1 - Pendaftaran Pemasok

Tahap 2 - Pra-Kualifikasi Pemasok
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PEMASOK

PEMASOK

Daftar untuk 
bergabung melalui 
situs web Pembeli.
Lengkapi formulir 
pendaftaran & kirim 
ke Achilles.

Jika diperlukan, 
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Biaya Langganan

Biaya langganan per tahun yang terdaftar di bawah ini berlaku bagi 

pemasok yang mendaftar pada Tahap 2.  

Langganan Nomor Kode Produk* Euro USD GBP
Dasar** 1 sampai 5 Kode Produk €350 $400 £250

Level 1 1 sampai 5 Kode Produk €650 $800 £590
Level 2 6 sampai 15 Kode Produk €750 $950 £680

Level 3 16 sampai 25 Kode Produk €850 $1100 £770
Level 4 26 Kode Produk atau lebih €975 $1300 £890

* Kode Produk menjelaskan kategori produk atau layanan; yang 

diberikan oleh pemasok dan memungkinkan pembeli mencari 

pemasok yang mampu memenuhi persyaratan pengadaan mereka. 

Untuk informasi selengkapnya, silakan hubungi Achilles yang dapat 

menyediakan panduan kode produk untuk Anda.

** Harap diperhatikan, level langganan Dasar hanya tersedia bagi 

perusahaan kecil yang memenuhi kriteria tertentu. Untuk informasi 

selengkapnya, silakan hubungi Achilles.

Rincian Kontak

Jika Anda memiliki pertanyaan tentang pendaftaran perusahaan Anda 

di Power&Tech Community, silakan hubungi Achilles di: 

PowerandTech@achilles.com 

Atau, Anda dapat memperoleh informasi selengkapnya tentang 

Power&Tech dengan mengunjungi:

www.achilles.com/powerandtech

Harap perhatikan, jika Anda telah diundang untuk mengikuti proses 

pendaftaran untuk pembeli tertentu, Anda dapat memulai proses 

pendaftaran dengan mengunjungi situs web pembeli tersebut. 

Keterangan tentang hal ini akan dikomunikasikan melalui surat 

undangan dari pembeli terkait. Jika Anda merasa tidak yakin, silakan 

hubungi Achilles. 

Tentang Achilles

Achilles merupakan salah satu pakar terkemuka di dunia dalam 

pengelolaan informasi pemasok. Layanan berbasis-web kami 

mengidentifikasi, menyeleksi, mengevaluasi, dan memantau pemasok 

sehingga pembeli mendapatkan informasi lebih baik dan dapat 

mengambil keputusan pengadaan barang dan jasa dengan lebih 

baik. Achilles memiliki kantor di seluruh dunia dan aktif menyediakan 

dukungan bagi lebih dari 790 perusahaan pembeli terbesar di dunia 

untuk mengelola data pemasok mereka. 

Dengan sudut pandang global akan basis pemasok, spesialis 

pengadaan barang dan jasa memiliki akses ke informasi terbaru dan 

akurat tentang pemasok mereka. Spesialis pengadaan barang dan jasa 

dapat memperlancar keterlibatan pemasok mereka, membakukan 

kebijakan mereka dan mengurangi risiko ketidakpatuhan (di 

beberapa bidang seperti kesehatan dan keselamatan, mutu, dan 

lingkungan), dan mendapatkan informasi meyakinkan tentang 

dampak keseluruhan dari keputusan pengadaan mereka.  

Manfaat Utama

•	 Meningkatkan visibilitas perusahaan Anda ke pelanggan

•	 Meningkatkan peluang pertumbuhan bisnis

•	 Menghemat waktu, sumber daya, dan biaya keseluruhan 

pekerjaan bisnis

•	 Akses yang stabil, transparan, dan terbuka ke kriteria penting 

dalam proses seleksi.

•	 Akses ke lingkungan yang aman, tersedia 24/7 untuk mendaftar 

dan memperbarui informasi perusahaan Anda.

•	 Menyebarkan informasi perusahaan Anda dalam format yang 

terstruktur, yang memudahkan pembeli mendapatkan informasi 

yang mereka perlukan.

•	 Memanfaatkan verifikasi data independen – Achilles akan 

memberi dukungan kepada Anda selama masa langganan.


