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Panduan prosedur pendaftaran email informasi Funabashi

1
Kirim email kosong.
Akses ke situs, kirim email kosong dari [kirim email kosong].

Email akan aktif setelah tombol "Kirim email kosong" diklik. Silakan kirim email tanpa menginput apa pun.
※Apabila aplikasi email tidak dapat muncul, silakan mengaktifkan email secara manual dengan mengirim email kosong ke alamat
di bawah ini.

https://plus.sugumail.com/usr/funabashi/home

t-funabashi@sg-p.jp

2
Anda akan menerima email.
Klik URL pendaftaran yang tertulis di email untuk melanjutkan pendaftaran.

ふなばし情報メールへ申し込みいただきまして、ありが
とうございます。
登録を行う場合は、次のURLより行ってください。

https://plus.sugumail.com/usr/XXXXXXXXXXXXXXX

１3
Periksa perjanjian penggunaan.
Klik tombol "Setuju" setelah memeriksa perjanjian penggunaan.

https://m.sugumail.com/m/funabashi/home

▼Untuk PC/smartphone

▼Untuk ponsel biasa (CDMA)

▼Umum

※Untuk feature phone, akan ditampilkan URL yang berbeda.

Sebelum pendaftaran

●Harap mendaftar setelah menyetujui perjanjian penggunaan layanan pengiriman email.

●Harap menyetel pengaturan untuk mengizinkan penerimaan email dari alamat "@city.funabashi.lg.jp" atau alamat "funabashi-
joho@city.funabashi.lg.jp".

●Harap menyetel pengaturan untuk mengizinkan

penerimaan email yang terlampir URL. インドネシア語 Bahasa Indonesia

bahasa
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Pilih kategori pengiriman dan mendaftar sebagai anggota.
Pilih kategori, masukkan informasi pendaftaran, dan klik tombol [Ke layar konfirmasi].
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Periksa isi masukan dan mendaftar.
Setelah memeriksa konten input, klik tombol "Daftar". Pendaftaran selesai setelah layar penyelesaian

pendaftaran ditampilkan.

Setelah mendaftar, email 
penyelesaian pendaftaran akan 

dikirimkan kepada Anda.

Kirim email ke alamat email kosong.
Anda dapat mengubah informasi pendaftaran dll dari email balasan.

■Perubahan alamat email

Perubahan/pembatalan informasi pendaftaran

■Perubahan kategori pengiriman

■Pembatalan

Klik tombol [Edit] yang berada di bawah alamat email untuk memulai prosedur.

Klik tombol [Edit] pada informasi pendaftaran.
Layar pemilihan kategori pengiriman akan ditampilkan, silakan lanjutkan sambil memeriksa isi layar.

Klik tombol menu di kanan atas layar dan klik [Pembatalan
pendaftaran].
Silakan klik tombol [Pembatalan pendaftaran] pada layar
selanjutnya.

Kontak

Sebelum pendaftaran

●Harap mendaftar setelah menyetujui perjanjian penggunaan layanan pengiriman email.

●Harap menyetel pengaturan untuk mengizinkan penerimaan email dari alamat "@city.funabashi.lg.jp" atau alamat "funabashi-
joho@city.funabashi.lg.jp".

●Harap menyetel pengaturan untuk mengizinkan penerimaan email yang terlampir URL.

ふなばし情報メール

登録解除へ

ログアウト

ふなばし情報メール

登録内容

配信カテゴリ

登録情報

メールアドレス
xxxxx@xxxx.xx.xx

戻る 登録

登録情報確認

・◎重要情報(※必須登録)

Masukkan/periksa informasi pendaftarandanklik tombol [Ke
layarkonfirmasi].

Jika Anda tidak mengerti bahasa jepang dengan baik dan ingin berkonsultasi dalam bahasa Indonesia, silakan hubungi layanan
konsultasi umum orang asing kota Funabashi.

Telepon : 050-3101-3495 （Jam operasional : 09:00-17:00）
※Tutup pada hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional

配信カテゴリ選択

登録情報⼊⼒

ふなばし災害情報

各気象警報

津波注意報

Beritandapadakategori yang akandidaftar.

新型コロナウイルス感染症
関連情報

登録情報入力

xxxxx@xxxx.xx.xx

メールアドレス

戻る 確認画面へ

希望言語
日本語


