Long Beach Buys
Sertipikasyon ng Maliit na Negosyo
Responsabilidad ng Seller Administrator ang pag‐submit ng kanilang mga sagot sa sertipikasyon ng Maliit na Negosyo ng Long
Beach.
Pag‐submit ng Sertipikasyon:
1. Habang na sa proseso ng rehistrasyon sa Long Beach Buys, lalabas ang pre‐qualification tab ng Long Beach Buys Small
Business Enterprise (LBSBE)

2. Mga users (mga gumagamit) ay may opsyon na piliin ang I Acknowledge, I Disagree or Not Now (Tinatanggap ko, Hindi ako
sang‐ayon, o Hindi muna ngayon) pagkatapos pag‐aralan ang impormasyon ng programang LBSBE


Kung I Disagree o Not Now ang pinili, lalabas ang Tab ng Administrator.



Kung I Acknowledge ang napili, magpapakita ng serye ng mga tanong para sa pre‐qualification ang susunod na
screen.

3. Kapag nasagot lahat ng tanong at pinili ang pindutan ng Save and Continue Registration, isang panimulang determinasyon
ng kwalipikasyon ang nagawa.


“Nakamit ng iyong impormasyong ibinigay ang pamantayan ng kwalipikasyon para sa programa habang hinihintay
ang pagpapatunay ng tauhan ng lungsod,” o



“Hindi nakamit ng iyong impormasyong iyong ibinigay para sa programa ang pamantayan ng kwalipikasyon.”

4. “Kung nakamit ng impormasyon ang pamantayan ng kwalipikasyon, isang kinatawan mula sa Labor Compliance Division ang
makikipagkontak o magkokompirma o tatanggihan ang sertipikasyon sa loob ng 48 oras.



Kung mali ang pagpasok ng impormasyon, maaaring i‐submit muli ang impormasyon.

Sumangguni sa gabay ng Long Beach Buys Small Business Enterprise Certification Resubmission para sa mga karagdagang
impormasyon.
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Pag‐Submit Muli ng Sertipikasyon ng
Maliit na Negosyo ng Long Beach Buys
Responsabilidad ng Seller Administrator ang muling pag‐submit ng kanilang mga sagot para sa programa ng sertipikasyon ng
Maliit na Negosyo ng Long Beach.
Sertipikasyon ng Muling Pag‐submit:
1. Mag‐navigate sa Long Beach Buys
2. Iklik ang pindutan ng SIGN IN sa taas na kanang sulok ng pahina
3. Ipasok ang iyong mga kredensyal ng pag‐Log in
a. Ipasok ang LOGIN ID
b. Ipasok ang PASSWORD
c. Iklik SIGN IN
4. Sa ilalim ng General Tab, piliin Maintain Organization Information
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5. Susunod, piliin ang Maintain Program Qualification

6. sa LBSBE – pahina ng mga de Detalye ng Programa, piliin ang pindutan ng Program Details Continue sa dulo ng
pahina

7. Kumpletohin ang mga tanong ng sertipikasyon, itama ang mga mali ayon sa payo ng Labor Compliance Division
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