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Klik tab di sebelah atas halaman setelah login atau tombol yang ada di masing-
masing halaman untuk mengoperasikan tiap fitur. 

Pendahuluan
Terimakasih telah menggunakan J-GoodTech. 
Petunjuk ini akan mengarahkan bagaimana mengoperasikan fitur-fitur yang diperlukan 
dalam menggunakan J-GoodTech. 

Halaman home setelah login
１

2

Tiap informasi, seperti informasi perusahaan, dll. hanya dapat dimasukkan dalam bahasa 
Inggris atau Jepang. Mohon pengertiannya.

１ 2
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Daftar isi

Chapter 1. Tonjolkan perusahaan anda P4

Chapter 2. Cari partner bisnis P23

Chapter 3. Gunakan 「Needs」 P27

Chapter 4. Gunakan 「Topics」 P41

Chapter 5. Menggunakan pesan P46

Chapter 6. Mengelola informasi pengguna P49

Chapter 7. Fitur praktis lainnya P59

...  Ayo tonjolkan informasi, produk, teknologi, dan layanan 
perusahaan.

...  Ayo cari perusahaan yang dapat bekerja sama dari perusahaan-
perusahaan yang terdaftar.

...  Ayo kenali 「Needs」 perusahaan dan berikan usulan mengenainya dari 
perusahaan anda.

...  Ayo meningkatkan hubungan antar anggota dengan bertukar informasi, 
mengembangkan jaringan penjualan, menyelesaikan masalah, dll.

...  Pesan-pesan yang masuk ke perusahaan anda dapat diperiksa tiap kategori.

...  Anda dapat mengatur informasi pengguna dan mengundang 
pengguna.

...  Memperkenalkan fitur-fitur praktis yang bermanfaat untuk 
mencocokkan bisnis.



Anda dapat menampilkan informasi, produk, teknologi,  layanan perusahaan anda, dll. 
Ayo tonjolkan harga produk, teknologi, dan layanan andalan.

Chapter 1. Tonjolkan perusahaan anda
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Tonjolkan 
perusahaan anda

Chapter 1.

Sunting / kelola informasi perusahaan

Informasi perusahaan adalah website khusus perusahaan anda.
Dengan makin mendaftarkan banyak informasi, perusahaan anda
akan makin mudah muncul di hasil pencarian orang lain.

Dapat menampilkan produk, teknologi dan layanan perusahaan
anda. Ayo tonjolkan harga produk, teknologi, dan layanan andalan.

Dapat mengubah informasi pengguna. Dapat juga memilih untuk
menerima atau menolak bulletin email atau keluar dari
keanggotaan J-GoodTech.

「Edit corporate profile」

「Products/Technology/Services 
information edit」

「Edit User profile」

P6

P17

P49

A

B

C

1
Anda dapat menyunting informasi perusahaan anda, informasi
pengguna, dll. Di halaman-halaman berikut ini, kami akan
memulai penjelasan setiap fitur.

Klik 「My page」

A B

1

C
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Tonjolkan 
perusahaan anda

Chapter 1.

Sunting / kelola informasi perusahaan

1

Informasi perusahaan memiliki dua pilihan halaman, bahasa
Inggris dan bahasa Jepang. Silakan pilih halaman mana
yang akan disunting. Bagian dalam kotak merah adalah
bahasa yang disunting. Penambahan bahasa dapat
dilakukan dari pengaturan publik / pengaturan terkait luar
negeri.
(Kali ini kami akan menjelaskan penyuntingan dalam bahasa
Inggris. Penyuntingan bahasa Jepang dapat dilakukan
dengan cara yang sama.)

Memilih bahasa untuk menyunting

1
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Tonjolkan 
perusahaan anda

Chapter 1.

Sunting / kelola informasi perusahaan

1

2

Klik 「Edit」 jika ingin mengedit isi tiap item. 
Klik tombol 「Edit」

Kolom bertanda「*」 wajib diisi
Item bertanda 「*」 wajib diisi. Tidak bisa mendaftar jika 

tidak diisi. 1

２
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Tonjolkan 
perusahaan anda

Chapter 1.

Sunting / kelola informasi perusahaan

Q

「Contact Person Information」 adalah informasi yang
digunakan ketika kantor manajemen J-GoodTech perlu
menghubungi anda. Masukkan narahubung dalam perusahaan
untuk digunakan di J-GoodTech.

Apabila narahubung mutasi atau pensiun, J-GoodTech tidak
akan bisa mengontak lagi, karena itu pastikan untuk
mengubah narahubung.

Apa itu 「Contact Person Information」?

A

Hal-hal yang sering ditanyakan
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Tonjolkan 
perusahaan anda

Chapter 1.

Sunting / kelola informasi perusahaan

1

2

3

「Draft」
Menyimpan sementara data yang dimasukkan di halaman

ini. Isi draf tidak dipublikasikan. Silakan gunakan untuk

menghentikan pekerjaan memasukkan data, dll.

「Save」 (halaman yang sedang disunting sekarang)
Simpan data yang dimasukkan di halaman ini. 

Data yang telah disimpan akan dipublikasikan. 

「publish all drafts」
Simpan sekaligus semua data yang dimasukkan di halaman ini. 

Data yang telah disimpan akan dipublikasikan. 

Jika ingin mengubah beberapa informasi, simpan masing-

masing sebagai 「Draft」, dan klik tombol 「publish all drafts」
untuk mempublikasikannya secara sekaligus.

3

１ 2
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Tonjolkan 
perusahaan anda

Chapter 1.

Sunting / kelola informasi perusahaan

Q Cara memeriksa isi draf

Prosedur publikasi dari pratinjauPoint

Item yang sedang dalam draf dapat di dipublikasikan dengan mengeklik 

「Publish」 dari 「 See currently published page 」. 

Dengan mengeklik 「See currently published page」, halaman yang 

sedang dipublikasikan akan ditampilkan di halaman lain (di tab lain) 

sehingga dapat dibandingkan dengan halaman dalam draf. 

Hal-hal yang sering ditanyakan

Item yang sedang disunting ditampilkan sebagai .

Klik 「Preview」 untuk memeriksa isi draf.

Dengan mengeklik 「publish all drafts」, semua item

yang sedang dalam draf bertanda di halaman utama

akan dipublikasikan.

A
1

2

１

2



11

Tonjolkan 
perusahaan anda

Chapter 1.

Sunting / kelola informasi perusahaan

Q
「Promo Info」 adalah tempat untuk memperkenalkan 

perusahaan anda dengan singkat dan menonjolkan produk, 

teknologi, dll. yang merupakan ciri khas  perusahaan. Berikut 

penjelasan tentang setiap item. 

「Catch phrase」
... Ditampilkan di bagian atas informasi perusahaan. 

「Lead phrase」
... Informasi yang dilihat pertama kali oleh orang yang

melakukan pencarian. 

「Sales Pitch」
... Informasi untuk mengetahui ciri khas teknologi,

kebutuhan apa yang dapat dipenuhi, dll.

Apa itu 「Promo Info」?

A

Hal-hal yang sering ditanyakan

Lead phrase

Lead phrase

Catch phrase

Top image

Sales Pitch
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Tonjolkan 
perusahaan anda

Chapter 1.

Sunting / kelola informasi perusahaan

Q

Dengan mengisi penuh 「Promo Info」, kemungkinan 

perusahaan anda muncul di hasil pencarian perusahaan akan 

meningkat, sehingga perusahaan lain mudah untuk melihatnya. 

Ayo tonjolkan ke banyak perusahaan dengan aktif mengisi 

informasi supaya banyak yang menghubungi. 

Apa yang terjadi jika mengisi 
penuh 「Promo Info」?

A

Hal-hal yang sering ditanyakan
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Tonjolkan 
perusahaan anda

Chapter 1.

Sunting / kelola informasi perusahaan

Q

Pengaturan 「Release / Private」 dapat dilakukan dari pengaturan
publikasi/pengaturan terkait luar negeri dari pengaturan informasi
perusahaan.
Pengaturan publikasi atau tidaknya semua halaman perusahaan
dapat dilakukan di「Overall Setting」.
Batas publikasi dapat dipilih di「Group setting」.
Berikut adalah penjelasan tentang batas publikasi.

「Private」 ................................ Tidak bisa dilihat oleh pengguna
lain. 

「Viewed by Members Only」 ... Dapat dilihat hanya oleh orang
yang login. 

「Viewed by Public」 ................. Dapat dilihat oleh orang yang
tidak login sekalipun. 

Jangan lupa untuk klik tombol 「Save」 untuk menyimpan setelah
selesai mengatur.

Apakah informasi perusahaan 
bisa dibuat menjadi tidak terpublikasikan?

A

Hal-hal yang sering ditanyakan
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Tonjolkan 
perusahaan anda

Chapter 1.

Sunting / kelola informasi perusahaana

Ilustrasi hasil halaman perusahaan anda. Berikut penjelasan tentang gambar yang melengkapi halaman perusahaan anda. 

Ayo atur 「Main image」Point

Hasil pencarian pasti akan menampilkan 「No

Picture」, jika 「Main image」 tidak diatur. Atur 「
Main image」 untuk menuju halaman perusahaan 

yang lengkap. Perhatikan halaman-halaman 

berikutnya untuk mengetahui cara pengaturan gambar. 

「Main image」

Adalah gambar utama halaman 
perusahaan anda dan menjadi gambar 

yang muncul di hasil pencarian. 
Gambar yang dapat dijadikan 「Main 

image of Products/Technology/Services
」 hanyalah satu. Ayo pilih gambar yang 

paling layak untuk menonjolkan 
perusahaan anda. 

「Supplementary image」
Dapat mengatur gambar 
yang berkaitan dengan 
perusahaan anda selain 
「Main image」. 
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Tonjolkan 
perusahaan anda

Chapter 1.

Sunting / kelola informasi perusahaan

1

2

3

Klik 「Image & File management」
Klik 「Image & File management」 di sebelah kiri gambar. 

Klik tombol 「Edit」
Klik tombol 「Edit」 untuk menampilkan pop up halaman 
penyuntingan. 

Pilih gambar/file
Klik tombol 「Attach files」 dan pilih file gambar mengenai 
perusahaan anda. 

4 Klik tombol 「Draft」 atau 「Save」
Klik tombol 「Draft」 atau 「Save」 untuk menyimpan 
status. 

Dapat menyimpan gambar dengan tombol 「Add」Point

Dapat menambah gambar rinci. 
Klik tombol 「Add」 jika ingin menambahkan. 

3

2

１

4
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Tonjolkan 
perusahaan anda

Chapter 1.

Menyunting informasi produk, teknologi dan layanan

1
Klik「Edit product/technology info」 untuk pindah ke halaman 
pengaturan.

Klik 「Edit product/technology info」

Bisa juga pindah ke halaman pengaturan dengan 
mengeklik       「Products/Technology/Services 
information edit」 di 「My page」.

2

2

１
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Tonjolkan 
perusahaan anda

Chapter 1.

Menyunting informasi produk, teknologi dan layanan

3

Jika ada informasi bahasa Jepang, silakan klik 「Add
Japanese」 untuk menambahkan informasi bahasa.

Menambahkan informasi bahasa Inggris atau 
informasi bahasa Jepang

1
Klik 「English （「Edit」）」 di informasi yang telah 
terdaftar untuk menyunting informasi. 

Menyunting informasi yang sedang terdaftar

2

Klik 「Name of Products/Technology/Services」 di 
informasi yang telah terdaftar untuk konfirmasi isian yang 
dipublikasikan.

Mengkonfirmasi informasi produk yang 
dipublikasikan

5
Jika menambahkan informasi baru, silakan klik tombol 「
Add product information in English」 atau 「Add product
information in Japanese」.

Menambahkan informasi baru

4
Jika ingin menghapus informasi yang telah terdaftar, klik 
「Delete」.

Menghapus informasi produk

５

２１ ３ ４
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Tonjolkan 
perusahaan anda

Chapter 1.

Menyunting informasi produk, teknologi dan layanan

1
Masukkan informasi terkait produk, teknologi dan layanan. 
Memasukkan informasi

2
Klik 「Confirm」 setelah memasukkan semua data yang 
diperlukan.

Klik tombol 「Confirm」

Tidak dapat melampirkan file video
Silakan masukkan link situs video, seperti YouTube untuk 
memperkenalkan video di 「Descriptions for 
Products/Technology/Services」. 

Dapat juga melampirkan berkas usulan atau 
gambar mengenai produk, teknologi dan layanan. 

Point

Gambar dan berkas usulan dapat dilampirkan di informasi 
produk. 
(Lebih dari satu file dapat didaftarkan untuk item yang memiliki 
tombol 「Add」.）
Dengan melampirkan gambar produk atau berkas usulan, 
pengunjung dapat dengan mudah membayangkan isi informasi 
produk, teknologi dan layanan perusahaan anda. 

１

2
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Tonjolkan 
perusahaan anda

Chapter 1.

Menyunting informasi produk, teknologi dan layanan

1
Menampilkan informasi yang dimasukkan berkaitan dengan 
produk, teknologi dan layanan. 
Pastikan bahwa gambar yang dipilih di halaman masukan 
telah tampil di halaman. 

Mengkonfirmasi informasi terdaftar

2
Setelah konfirmasi data, klik tombol 「Register」 (「Update
」 untuk penyuntingan). 
Perhatikan halaman-halaman berikutnya untuk ilustrasi hasil.

Klik tombol 「Register（Update）」

Untuk publikasi informasi produk, teknologi dan 
layanan terdaftar, pengaturan urutan penampilan 
perlu dilakukan. 

Point

Informasi produk, teknologi dan layanan tidak bisa
dipublikasikan keluar tanpa melakukan pengaturan publikasi.
Setelah mendaftarkan, pastikan untuk melakukan pengaturan
publikasi (pengaturan urutan tampilan) di 「Setting display
order of Products/Technology/Services」.
Lihat halaman 23 untuk mengatur urutan tampilan produk, 
teknologi dan layanan.

１

2
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Tonjolkan 
perusahaan anda

Chapter 1.

Menyunting informasi produk, teknologi dan layanan

Hubungan ilustrasi hasil dan penyuntingan informasi produk 
dan teknologi (1)

Point
Nama produk, teknologi dan 
layanan. 

Rangkuman produk, 
teknologi dan layanan. 

Penjelasan produk, teknologi dan 
layanan.

Gambar perkenalan produk, 
teknologi dan layanan.

Gambar berkaitan dengan 
produk, teknologi dan layanan.

Foto hasil

Judul usulan penggunaan. 

Rincian usulan penggunaan.

Gambar usulan penggunaan.
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Tonjolkan 
perusahaan anda

Chapter 1.

Menyunting informasi produk, teknologi dan layanan

Hubungan ilustrasi hasil dan penyuntingan informasi produk dan teknologi (2)Point

Penjelasan contoh penggunaan

Gambar contoh penggunaan

Foto hasil

Kata kunci pencarian

Unduh file

Judul contoh penggunaan
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Tonjolkan 
perusahaan anda

Chapter 1.

Menyunting informasi produk, teknologi dan layanan

1

2

Klik 「 Setting display order 」 di produk, teknologi dan layanan
Klik 「 Setting display order 」

Klik tombol 「Edit」
Klik tombol 「Edit」

3
Daftar produk yang terdaftar telah tertampilkan, silakan pilih 
produk yang akan dipublikasikan.

Pilih produk yang telah terdaftar

5
Ayo simpan status dengan mengeklik tombol 「Draft」 atau 
「Save」.

Klik tombol 「Draft」 atau 「Save」

4
Informasi yang dipublikasikan dapat ditambah dengan 
tombol 「Add」.
Selain itu, urutan tampilan dapat diubah dengan tombol

.

Memutuskan urutan halaman publikasi

2

1

3

５

４



Dapat mencari informasi perusahaan dan informasi produk yang sesuai dengan 「Needs」
perusahaan,  promosi informasi teknologi dan produk perusahaan anda.

Chapter 2. Cari partner bisnis
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Cari partner bisnis
Chapter 2.

Mencari informasi perusahaan

1
Menampilkan halaman pencarian perusahaan dengan 
mengeklik 「Company Search」.

Menampilkan halaman pencarian perusahaan

2
Melakukan penyortiran dengan memasukkan negara, jumlah 
pekerja, pencarian kata, pada syarat pencarian di sebelah kiri 
halaman.

Memasukkan syarat pencarian

3
Klik tombol 「Search」 untuk menampilkan daftar hasil 
pencarian. Dapat menampilkan juga daftar hasil pencarian 
dengan tombol .
Gunakan      dengan mudah jika mencari perusahaan 
hanya dengan kata-kata.
Dengan tombol , jika hasil pencarian terlalu banyak, 
dengan memilih area atau jumlah pekerja, bagian bawah 
halaman akan menampilkan jumlah hasil pencarian.

Menampilkan daftar hasil pencarian

4 5
4

5

6 Menampilkan informasi perusahaan yang dicari
Silakan klik nama perusahaan untuk menampilkan informasi 
perusahaan yang tertera di daftar hasil pencarian. 

4

3

5

6

１

2
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Cari partner bisnis
Chapter 2.

Mencari produk, informasi dan layanan

1
Klik tab「Product Search」 jika ingin mencari informasi
produk. Cara pencariannya sama dengan informasi
perusahaan.
Pencarian produk adalah fitur yang terbatas hanya untuk
anggota J-GoodTech, karena itu, hanya akan muncul jika
telah login.

Berpindah ke tab 「Product Search」

2
Silakan klik nama produk jika ingin menampilkan informasi
produk yang tertera di daftar hasil pencarian produk.

Menampilkan informasi produk

3
Dapat menyimpan syarat pencarian untuk melakukan
pencarian yang sama. Klik 「Save search settings」 dan
mengisi namanya setelah melakukan pencarian untuk
menyimpan. Syarat pencarian yang terimpan dapat dipilih
dari 「Saved search settings」 di bagian atas halaman.
Fitur penyimpanan syarat pencarian dari pencarian informasi
perusahaan juga sama.

Menyimpan syarat pencarian

１

２

３
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Cari partner bisnis
Chapter 2.

Bertanya kepada perusahaan

Klik tombol 「Confirm」, konfirmasi data yang dimasukkan 

lalu klik 「Send」. 

Pemberitahuan akan dikirimkan kepada narahubung 

perusahaan yang ditanyakan. 

1
Dapat bertanya kepada perusahaan yang tertera di informasi 

perusahaan. Mengeklik tombol 「Inquiry」 yang ada di 

halaman informasi perusahaan. 

Bertanya kepada perusahaan

2
Memasukkan data yang ingin ditanyakan. 
Memasukkan data

3 Ke halaman konfirmasi

2

3

１



Chapter 3. Gunakan 「Needs」

Perusahaan anggota luar negeri mengirim teknologi, layanan, dll. 
sebagai 「Needs information」 yang dicari oleh perusahaan anda

Selain itu, perusahaan anggota luar negeri mengusulkan teknologi dan layanan 
terhadap 「Needs information」. 
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Gunakan 「Needs」
Chapter 3.

Konfirmasi 「Needs」 yang terdaftar

1

2

Melihat daftar 「Needs」
Mengeklik tab 「Needs」. 

Konfirmasi 「Needs」 yang terdaftar
Menampilkan 「Needs」 di bagian bawah halaman secara 
tampilan tile. 
Dapat mengkonfirmasi kategori 「Needs」, judul 「Needs」,
pihak yang meminta dan masa tenggat. 
Klik nama kebutuhan jika ingin mengetahui rincian kebutuhan. 

「Add to favorites」Point

Ayo klik 「Add to favorites」 untuk kebutuhan yang menarik. 
Setelahnya, pencarian akan lebih mudah dilakukan. 

１

2
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Gunakan 「Needs」
Chapter 3.

Konfirmasi 「Needs」 yang terdaftar

1 Konfirmasi rincian 「Needs」
Konfirmasi data 「Needs」 dapat dilakukan di halaman 
rincian 「Needs」.

１
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Gunakan 「Needs」
Chapter 3.

Memberikan usulan terhadap「Needs」

1 Hal-hal yang perlu dipastikan sebelum 
mendaftar masuk

Ayo konfirmasi alur hingga diskusi bisnis.Point

Setelah mendaftar masuk belum tentu balasan atau diskusi 

bisnis akan diterima. Mohon pengertiannya.

Jika akan mengajukan usulan dari perusahaan anda
setelah konfirmasi rincian 「Needs」, klik tombol 「Create
proposal」.
Halaman untuk konfirmasi alur dari awal usulan hingga
sampai diskusi bisnis akan ditampilkan.

１
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Gunakan 「Needs」
Chapter 3.

Memberikan usulan terhadap「Needs」

1 Halaman persetujuan berkas penawaran
Setelah konfirmasi 「Needs」 yang merupakan target usulan 

lalu membaca ketentuan penggunaan,  

klik tombol 「Agree to the terms of use」.

１
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Gunakan 「Needs」
Chapter 3.

Memberikan usulan terhadap「Needs」

1 Halaman pembuatan berkas usulan
Memasukkan 「Please enter your proposal」. Ayo masukkan 
dengan rinci supaya dapat tersampaikan perusahaan peminta. 

2

3

Melampirkan berkas usulan
Jika ada berkas untuk melengkapi isi usulan, dapat 
dilampirkan dengan mengeklik tombol  「Attach files」 .

Riwayat kerja di proyek yang serupa
Masukkan di 「Achievement of similar cases」, jika ada 
riwayat kerja yang serupa dengan isi usulan.

4 Item kelengkapan lainnya
Jika ada data lain yang ingin disampaikan, masukkan ke 
「Additional Remarks:」. 

5 Konfirmasi data yang dimasukkan
Klik tombol 「To the confirmation Page」. 

5

１

2

3

4
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Gunakan 「Needs」
Chapter 3.

Memberikan usulan terhadap「Needs」

1 Halaman konfirmasi usulan
Konfirmasi data usulan, lalu klik tombol 「Submit a proposal」.

2 Tampilan setelah selesai membuat berkas 
usulan
Pindah ke halaman penyelesaian pembuatan berkas usulan. 

Klik tombol 「Back to Needs detail Page」. 

１

2
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Gunakan 「Needs」
Chapter 3.

Memberikan usulan terhadap「Needs」

1 Halaman konfirmasi hasil usulan
Pilih 「Needs detail」 yang tertera untuk konfirmasi hasil
mengenai usulan perusahaan anda. Jawaban klien akan
ditampilkan di 「Result」.
* Gambar kiri adalah contoh 「Request business talks」.

2 Memilih apakah menerima atau menolak 
produk
Konfirmasi nama perusahaan peminta dan komentarnya,
lalu pilih 「Do business talks」 atau
「Decline business talks」.

Mengenai hasil usulanPoint

Pihak yang meminta mengkonfirmasi isi usulan, lalu 
memberitahukan 「Request business talks」「sending back 
the proposal」「Dismiss」.
Jika 「sending back」, isi usulan dapat disunting dan 
diusulkan ulang.

2

１
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Gunakan 「Needs」
Chapter 3.

Mendaftarkan 「Needs」 baru

1 Mendaftarkan 「Needs」 baru
Klik tombol 「 New Registration of a Need 」 yang ada 

di halaman daftar kebutuhan. 

１
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Gunakan 「Needs」
Chapter 3.

Mendaftarkan 「Needs」 baru

1

１

Mohon untuk melengkapi bagian di 

"Needs"
Mohon untuk melengkapi semua bagian di "Needs"
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Gunakan 「Needs」
Chapter 3.

Mendaftarkan 「Needs」 baru

1

2

「Save as Draft」
Menyimpan sementara data yang dimasukkan di halaman ini.

Data yang disimpan tidak terpublikasikan. 

「To the confirmation Page」
Pindah ke halaman konfirmasi data yang dimasukkan. 

3 Mendaftarkan 「Needs」
Klik tombol 「register needs」 jika telah memastikan ulang 

tidak adanya kesalahan pada data yang dimasukkan. 

21

3
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Gunakan 「Needs」
Chapter 3.

Mendaftarkan 「Needs」 baru

Q

Jika 「Needs」 didaftarkan, daftar kebutuhan sebelum 
dikirim akan ditampilkan di bagian bawah my page.

Isi 「Needs」 yang terdaftar akan dikonfirmasi oleh kantor 
manajemen J-GoodTech sebelum dipublikasikan. 
Berpindah ke halaman daftar 「Needs」 yang telah
dikirimkan setelah 「Needs」 dipublikasikan.

Ada apa setelah selesai mendaftarkan 
「Needs」?

A

Hal-hal yang sering ditanyakan
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Gunakan 「Needs」
Chapter 3.

Membalas usulan terhadap 「Needs」

1 Mengirim balasan terhadap usulan perusahaan lain
Usulan dari perusahaan lain terhadap 「Needs」 akan dapat 
dikirim. 
Pengirim 「Needs」 mengkonfirmasi isi usulan dan memutuskan 
untuk meneruskan ke diskusi bisnis atau tidak dan membalas 
kepada pengusul dengan 「Choose your action」. 

◆ Permintaaan diskusi bisnis ….… Dipilih ketika menerima usulan 
dan ingin melanjutkan ke diskusi 
bisnis yang detil. 
Klik tombol 「Request business
talks」 untuk mengisi data 
permintaan dan mengirimkannya.

◆ Mengembalikan berkas usulan .. Dipilih ketika diinginkan adanya
suntingan terhadap isi usulan. 
Klik tombol「Reply proposal」
untuk mengisi alasan 
pengembalian dan mengirimnya.

◆ Penolak diskusi bisnis .......... dipilih ketika kebutuhan perusahaan
anda tidak cocok dengan usulan.
Klik tombol 「Decline business 
talks」 untuk menulis penolakan 
dan mengirimkannya. １
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Gunakan 「Needs」
Chapter 3.

Membalas usulan terhadap 「Needs」

Q

Pengusul akan menjawab 「Do business talks」 atau 「
Decline business talks」 terhadap permintaan diskusi bisnis
anda.

Jika mitra menerima diskusi bisnis, status pembuatan
berkas usulan dalam kebutuhan yang sesuai akan berubah
menjadi 「Do business talks」.

Setelah itu, lakukan pemilihan tanggal, dll. dan lanjutkan ke
diskusi bisnis.

Apa yang terjadi jika diminta 
untuk diskusi bisnis?

A

Hal-hal yang sering ditanyakan



Chapter 4. Gunakan 「Topics」

「Topics」 adalah alat untuk bertukar informasi dalam bentuk papan pengumuman antar 
perusahaan-perusahaan yang terdaftar di J-GoodTech. 

Dengan mengirimkan topik untuk mengembangkan jaringan penjualan dan memecahkan 
masalah, diharapkan akan terjadi pertemuan dengan berbagai macam perusahaan. 
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Gunakan「Topics」
Chapter 4.

Partisipasi dalam 「Topics」 yang terlah terdaftar

2

3

4

Kategori 「Topics」
Klik kotak pilihan kategori yang sesuai untuk menyortir 
kategori. 

Dengan memasukkan kata kunci, pencarian dapat dibatasi 
hanya untuk 「Topics」 yang memiliki urutan huruf yang 
sesuai. 
Klik 「 In participate 」「Favorites」「Limited to 
participants」 untuk hanya menampilkan 「Topics」 yang 
sesuai. 

Pencarian kata

5

Klik judul jika menemukan 「Topics」 yang ingin diikuti. 
Menampilkan 「Topics」

1 Menampilkan daftar 「Topics」
Klik  「Topics」 untuk menampilkan daftar.

Isi kotak teks di bawah 「Exchange informations」 dan klik 
tombol 「Register」. 

Berpartisipasi dalam 「Topics」

２

３

１

4

5
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Gunakan「Topics」
Chapter 4.

Membuat 「Topics」 baru

1 Klik 「 Create a new topic 」
Jika diklik, akan menampilkan halaman untuk membuat 「
Topics」 baru. 

Dapat juga ditampilkan dengan tombol 「Make a new

post」 di halaman utama setelah login. 

2
１

２

Home
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Gunakan「Topics」
Chapter 4.

Membuat 「Topics」 baru

1

2

3

Memilih kategori
Klik yang sesuai dari 5 kategori. 

Kata kunci untuk pencarian
Mendaftarkan kata kunci yang mudah dicari pihak lain di 「Topics
」 yang kita buat. 
Klik tombol 「Choose search keyword」 untuk mendaftarkan 
terminologi. 

Masukkan judul
Masukkan dengan singkat supaya isinya mudah dimengerti.

4 Penjelasan utama
Masukkan rangkuman dengan menggunakan 「Contoh Input」
sebagai referensi.

5 Berkas lampiran
Jika ada berkas untuk melengkapi isi usulan, dapat dilampirkan 
dengan mengeklik 「Select files」.

6 Tombol konfirmasi
Berpindah ke halaman untuk konfirmasi masukan data. 

Tombol 「Select files」Point

Dapat menambahkan pamflet, katalog, atau file informasi rincian.

１

2

3

4

5

6
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Gunakan「Topics」
Chapter 4.

Membuat 「Topics」 baru

Q

Jika ada kiriman di 「Topics」 yang kita buat, email 
pemberitahuan kiriman akan dikirimkan ke alamat email 
anda yang terdaftar. Silakan login ke 「J-GoodTech」
untuk konfirmasi. 

Apa yang terjadi jika peserta 
mengirimkan di 「Topics」 yang kita buat?

A

Pengiriman di 「Topics」 dapat dipublikasikan ke pihak 
lain. 
Ayo gunakan 「Inquiry」 jika ingin menghubungi khusus 
pembuat 「Topics」 atau anggota yang berkomentar.

Tentang komunikasi langsungPoint

Hal-hal yang sering ditanyakan



Chapter 5. Menggunakan pesan

Dapat berkorespondensi dengan kilat dengan mengelola sekaligus dan melakukan pencarian 
tentang kebutuhan perusahaan anda, pertanyaan dari perusahaan lain, jawaban dari usulan, dll.
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Gunakan pesan
Chapter 5.

Konfirmasi pesan

1 Konfirmasi isi pesan
Ketika ada pertanyaan dari perusahaan lain, jumlah 

pesan yang belum dibaca akan ditampilkan dengan 

warna merah di bagian atas halaman home.
Klik pesan untuk menampilkan daftar pesan. 

1
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Gunakan pesan
Chapter 5.

Membalas pesan

「Inquiry search」 Masukkan kata kunci di kotak pencarian dan 
klik tombol pencarian

「Inquiry」 Sortir pertanyaan dan pesan kepada 
perusahaan anda. 

「support for 
proposal 
preparation」

Dapat menyortir pesan yang masuk dengan 
nasihat dari berkas usulan perusahaan anda 
dari spesialis usaha kecil dan menengah. 

「needs/proposal 
content」

Menyortir balasan dari isi usulan atau 
pertanyaan kebutuhan perusahaan anda. 

「narrow down 
requirement」

Jika diklik akan menampilkan menu 「Display 
only inquiries between companies」, jika 
dipilih, pesan-pesan dari badan pendukung 
maupun spesialis usaha kecil dan menengah 
tidak akan ditampilkan.

Daftar pesan yang masuk ke perusahaan anda dapat dilihat 
dengan mengeklik pesan. 
Pesan dapat dicari dan disortir dengan 5 syarat. 

Mencari pesan1

Mengomentari pesan2
Jika kolom komentar diklik, kolom isian komentar akan ditampilkan 
sehingga pesan yang datang dari perusahaan lain dapat dibalas 
dengan komentar dan kemudian dapat dikirimkan.  

２

1



Chapter 6. Mengelola informasi pengguna

Dapat menyunting informasi pengguna milik anda atau
menambahkan orang dalam perusahaan yang dapat menggunakan J-GoodTech. 
Ayo tingkatkan jumlah anggota dan manfaatkan J-GoodTech dalam perusahaan.
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Kelola informasi 
pengguna

Chapter 6.

Mengubah informasi pengguna

1
Klik 「My page」 dari menu di atas halaman.
Klik 「My page」

2
Pindah ke halaman pengaturan dengan mengeklik 

「Edit User profile」. 

Klik 「Edit User profile」. 

１

2
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Kelola informasi 
pengguna

Chapter 6.

Mengubah informasi pengguna

1
Silakan masukkan nama dan gelar pengguna. 
Pengaturan nama dan pekerjaan

2 Pengaturan pengiriman majalah elektronik

Refleksi hasil perubahan pengaturan penerimaanPoint

Waktu yang diperlukan untuk mengubah pengaturan penerimaan 
majalah elektronik sepanjang-panjangnya sekitar 1 bulan. 
Hubungi kantor manajemen J-GoodTech jika terburu-buru.

3
Jika memiliki wewenang pengelola, anda dapat menggunakan fitur 
menyunting nama user lain, fitur mengundang menambahkan 
pengguna dalam perusahaan anda yang dapat login ke J-
GoodTech. 

Centang ketika memberi wewenang pengelola......
Hilangkan centang ketika wewenang pengelola tidak 
diperlukan......

Pengaturan wewenang

4
Klik tombol 「Confirm」 supaya item pengaturan yang diubah 
dapat direfleksikan. 

Refleksi hasil pengaturan yang diubah

Dapat mengatur penerimaan majalah elektronik. 
Cek jika ingin menerima ....
Hapus cek jika tidak membutuhkan ...

１

2

３

４
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Kelola informasi 
pengguna

Chapter 6.

Mengubah informasi pengguna

5
Klik 「Update」 di kolom alamat email pengguna. 
Mengubah alamat email

6
Masukkan email yang diubah dan klik tombol 「onfirm email 

address of addressee.」. 

Memasukkan email baru

Alamat email digunakan sebagai ID ketika login.Point

Alamat email yang terdaftar di sini akan menjadi ID ketika login. 
Setelah diubah, anda tidak akan dapat login dengan alamat 
email yang sebelumnya.

7
Konfirmasi alamat email yang dimasukkan lalu klik 「Send

confirmation email」. 

Konfirmasi alamat email yang dimasukkan

5

6

7
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Kelola informasi 
pengguna

Chapter 6.

Mengubah informasi pengguna

8
Klik 「Password setting/update」 lalu lakukan pengaturannya. 
Mengubah kata sandi

Jumlah huruf yang bisa dipakai dalam kata sandiPoint

Kata sandi harus terdiri dari 8 s.d. 16 karakter half-width. 

Karena kata sandi tidak dapat dicari oleh J-GoodTech, maka 

kelolalah dengan hati-hati.

9
Silakan masukkan kata sandi sekarang dan kata sandi baru 

(2 kali). 

Masukkan kata sandi

10
Klik tombol 「Update」 setelah selesai memasukkan kata 

sandi. 

Tetapkan perubahan

8

9

10
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Kelola informasi 
pengguna

Chapter 6.

Mengubah informasi pengguna

Q

Silakan klik cetak ulang kata sandi di bagian bawah 
halaman. 

Pengaturan ulang dapat dilakukan dengan memasukkan 
alamat email yang terdaftar sebagai anggota J-GoodTech. 

Bagaimana kalau lupa kata sandi?

A

Hal-hal yang sering ditanyakan
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Kelola informasi 
pengguna

Chapter 6.

Menambahkan pengguna dalam perusahaan anda. 

1
Klik fitur pengelola 「Invite a user」 di 「My page」 untuk 
menambahkan anggota yang dapat login ke J-GoodTech

Mengundang pengguna dalam perusahaan anda

2
Masukkan alamat email pengguna yang ingin diundang. 
Masukkan alamat email

3
Klik tombol 「Confirm」, lalu klik tombol 「Invite」 di halaman 
konfirmasi untuk mengirim email undangan ke alamat email yang 
dimasukkan. 
Orang yang diundang dapat login dengan mengikuti prosedur 
yang dikirimkan melalui email, memasukkan nama, dll. 

Konfirmasi data yang dimasukkan

Orang yang dapat mengundang pengguna 
hanyalah yang memiki wewenang pengelola

Point

Fitur mengundang hanya bisa dipakai oleh orang yang memiliki 
wewenang pengelola. Wewenang pengelola dapat dikonfirmasi 
di 「Edit User profile」 di My Page.

３

2

１



56

Kelola informasi 
pengguna

Chapter 6.

Menambahkan pengguna dalam perusahaan anda.

Q

Jika pengelola menggunakan fitur mengundang pengguna 
di 「My page」 untuk mengundang anggota yang dapat 
login ke J-GoodTech, orang yang diundang akan 
dikirimkan email. 

Orang yang diundang dapat menggunakan J-GoodTech
dengan membuka halaman pendaftaran melalui link
pendaftaran anggota undangan yang terdapat di email, 
lalu menyelesaikan pendaftaran dengan memasukkan 
nama, kata sandi, dan informasi yang dibutuhkan lainnya, 
mengkonfirmasi ketentuan dan kebijakan privasi, 
kemudian mengeklik 「Confirm」.

Ketika email undangan tiba?

A

Hal-hal yang sering ditanyakan
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Kelola informasi 
pengguna

Chapter 6. Mengubah informasi pengguna lain dari perusahaan 
anda

Q

Pengelola dapat mengubah informasi pengguna lainnya 
yang telah diundang, dll. 

Untuk pindah ke halaman informasi pengguna, dari my
page klik 「Edit corporate profile」 yang mengubah 
halaman, lalu klik 「User list」,  di bagian atas halaman 
baru muncul, kemudian klik nama pengguna yang ingin 
disunting. 

Bisa gelar, penerimaan majalah elektronik, pengaturan 
wewenang, menghapus pengguna (keluar dari 
keanggotaan), dll.

Apa itu operasi perwakilan?

A

Hal-hal yang sering ditanyakan
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Kelola informasi 
pengguna

Chapter 6.

Keluar dari keanggotaan J-GoodTech

1
Untuk menghapus pengguna (keluar), klik 「Edit User
profile」 dari 「My page」. 

Menyunting informasi pengguna

2
Klik 「Withdrawal Process」 di bawah halaman penyuntingan. 
Keluar keanggotaan dari J-GoodTech

3
Klik 「Withdraw」 setelah konfimasi item. 
Konfirmasi tentang keluar keanggotaan

Konfirmasi tentang keluar keanggotaanPoint

Penggunaan layanan untuk anggota tidak lagi tersedia jika 
keluar dari keanggotaan. Mohon dimengerti bahwa data yang 
terpublikasi dan riwayat akan tersisa di J-GoodTech. Selain itu, 
meskipun semua pengguna telah keluar dari keanggotaan, 
informasi perusahaan akan tersisa. Hubungi kantor manajemen 
J-GoodTech jika ingin menghapus juga semua informasi 
perusahaan. 

Pengelola melakukan proses keluar dari 
keanggotaan

Point

Pengelola dapat mewakili pengguna untuk keluar dari 
keanggotaan.

１

2

3



Chapter 7. Fitur praktis lainnya

Kami perkenalkan fitur yang praktis untuk digunakan. 
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Gunakan fitur 
praktis lainnya

Chapter 7.

Mendaftarkan favorit

1
Klik 「Add to favorites」 yang ada di kanan atas halaman 

produk dan halaman perusahaan. 

Mendaftarkan favorit

2
Klik 「Favorites」 di bagian atas halaman untuk menampilkan

perusahaan dan produk yang terdaftar.

Melihat favorit 

3
Klik favorit di bagian atas halaman, klik 「×」 di kanan

produk atau perusahaan untuk menghapusnya.

Atau klik 「cancel this favorite」 di kanan atas produk

atau halaman perusahaan.

Menghapus favorit

Dapat mendaftarkan kebutuhan/topik sebagai 
favorit.

Point

Tak hanya informasi perusahaan, produk, teknologi dan 
layanan dapat didaftarkan sebagai favorit, kebutuhan dan topik 
juga dapat ditambahkan sebagai favorit, informasi tersebut 
akan dapat dilihat dengan cepat nanti.

4

2

3

４

１
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Gunakan fitur 
praktis lainnya

Chapter 7.

Melihat halaman yang dilihat baru-baru ini 

1
Klik 「Recently viewed pages」 di bagian atas halaman. 

Dapat melihat riwayat halaman produk dan halaman 

perusahaan yang baru-baru ini dilihat. 

Klik nama produk atau nama perusahaan untuk pindah ke 

halaman yang dimaksud. 

Melihat halaman yang dilihat baru-baru ini
１
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