Guidelines on Instruction for Obtaining A Duns Number/
Petunjuk untuk memperoleh DUNS (Data Universal Numbering System)
 Log on ke http://fedgov.dnb.com/webform/index.jsp
 Klik link ini >>>>> Click here to request your D-U-N-S Number via the Web.

 Pilih Negara dimana lokasi / domisili perusahaan / organisasi berada, dalam hal ini adalah
Indonesia.
 Input informasi mengenai perusahaan / organisasi anda. Pastikan anda meng- input informasi
dalam bahasa inggris dalam rangka berhasilnya pendaftaran.
 Input informasi perusahaan anda seperti di bawah ini :
- Business Name
- Alamat
- Kota
- Nomor telpon
 Setelah meng- input data diatas masuk kan kode verifikasi yang tertera di layar untuk maju ke
tahap selanjutnya. Apabila perusahaan anda belum memiliki DUNS No. langsung klik ke
Request a New D-U-N-S Number. Akan keluar tampilan seperti di bawah ini.
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Pilihlah struktur legal dari organisasi anda dari berbagai macam jenis berikut
• Corporation
• Government
• Limited Liability Company (LLC)
• Non-profit.
• Partnership
• Proprietorship
Kolom yang juga paling penting untuk di isi adalah Primary SIC Code. ( lihat gambar layar di bawah. )
Primary SIC Code ini untuk mengklasifikasikan bisnis dan industry yang relevan dengan perusahaan anda.
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Jika anda tidak yakin dengan Primary SIC Code Perusahaan / Organisasi anda, dapat merujuk pada
website berikut : http://www.osha.gov/oshstats/sicser.html
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8742 Management Consulting Services
1542 General Contractors-Nonresidential Buildings, Other than Industrial Buildings and Warehouses or one of
the codes within:
Industry Group 357: Computer And Office Equipment
Industry Group 355: Special Industry Machinery, Except Metalworking
Industry Group 356: General Industrial Machinery And Equipment
Industry Group 359: Miscellaneous Industrial And Commercial
 Descriptions of Operations – berikan keterangan yang singkat mengenai bidang utama
perusahaan anda, seperti contoh nya : “Agricultural Technical Assistance”
 Pendapatan angka penjualan tahunan harus dimasukkan dalam USD (US Dollar).
 Setelah semua kolom terisi, klik “Submit Your Request” untuk selanjut nya menuju ke
Halaman Verifikasi (Verification Page).
 Segera setelah “Yes, Continue” di klik, aplikasi registrasi dikirim ke D&B, dan nomor DUNS
akan tersedia dalam jangka waktu 24-48 jam. Juga dapat di check dalam jangka waktu tersebut.
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