Beberapa Tips Dalam Penggunaan Layanan Pengadaan Secara Eletronik (LPSE) :
1. Registrasi perusahaan Anda sebaiknya lebih awal dan tidak menunggu hanya bila ada
paket yang akan dilelangkan. Bila sudah teregistrasi, maka setiap saat Anda dapat
memasukan penawaran bilamana ada paket lelang yang sesuai untuk Anda. Registrasi
yang amat dekat dengan hari - H lelang sebuah paket seringkali terkendala waktu
membalas e-mail resgistran dan waktu verifikasi berkas nyata.
2. Kepada seluruh rekanan yang ingin registrasi diminta untuk memasukan alamat emailnya
dengan
benar,misal
:
*.yahoo.co.id
atau
*.yahoo.com
dsb, Jika email konfirmasi kami tidak masuk di bagian inbox email anda, coba diperiksa di
bagian spam/junk Email.
3. Download dan pelajari terlebih dahulu Petunjuk untuk penyedia barang/jasa di bagian
bawah menu login.Jika memerlukan bantuan dan informasi lebih lanjut kami menyediakan
layanan bantuan secara online melalui (yahoo messenger), email layanan :
infolpse@depok.go.id, hdlpsedepok@gmail.com dan nomor telephone : 021-7521440.
4. Disarankan pada saat proses Upload Dokumen Penawaran Dilakukan Sedini Mungkin
kami tidak merekomendasikan upload dokumen penawaran pada saat jam-jam terakhir
waktu dan jam Penutupan upload dokumen penawaran.
5. Disarankan penyedia dalam proses mengirimkan file supaya tidak melakukan proses
compressing (menggunakan ZIP, WINRAR,ZIP atau yang lain) pada filenya.Karena pada
beberapa kasus, file tersebut kemungkinan besar bisa tidak dapat terbuka di
panitia.Karena Aplikasi Apendo Aplikasi APENDO sendiri telah melakukan compressing
terhadap file Anda.
6. Untuk Pengiriman Berkas Dokumen Penawaran (Upload Dokumen) Kami "Tidak
Menyarankan" Menggunakan Koneksi Internet berbasis Internet Mobile (Telkomflash, Im2broom,
xl,
Dll).Bila
Tidak
Memiliki
Koneksi
Internet
Atau Mengalami Kesulitan Saat Upload, Sekali Lagi Kami Sudah Menyiapkan Bidding
Room LPSE Kota Depok Gedung A Instalasi Farmasi Kota Depok Lantai 2 Jl. Margonda
Raya No.54 Depok - 16431, Silahkan Dipergunakan Dan Sama Sekali Tidak Dipungut
Biaya.
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