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E-PURCHASING
SISTEM INFORMASI BARJAS (E-PURCHASING)
A.

Login Sistem
Sebelum anda dapat menjalankan E-Purchasing, anda diharuskan untuk melakukan
login terlebih dahulu. Anda dapat melakukan login dengan langkah sebagai berikut :
1. Pilih Menu E-Purchasing Pada Halaman Web

Gambar 1. Halaman Portal Sistem Informasi Keuangan Terintegrasi

Maka akan muncul form login seperti di bawah ini, isikan username password dan klik
tombol “Login”. Untuk Hak akses unit pelaksana username = “Nama Unit” password
default = “yang_telah_diberikan”. Anda dapat mengubah password jika sudah masuk
ke dalam beranda aplikasi.
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Gambar 2. Halaman Login E-Purchasing

B.

Halaman Awal Aplikasi
Setelah anda login . maka sistem akan memunculkan menu-menu yang dapat anda akses.

Akses menu ini akan berbeda sesuai dengan hak akses pengguna yang dimiliki. Hak akses
pengguna dapat di setting melalui menu pengguna hanya oleh admin.
Berikut ini adalah tampilan aplikasi setelah anda login.

Gambar 3. Halaman Home / Beranda

Pada halaman awal ini di tampilkan rekapan total usulan masing – masing unit
pelaksana, baik draft usulan, usulan yang di setujui maupun usulan yang tidak disetujui.
Untuk mengakses menu – menu yang ada di aplikasi anda dapat mengklik daftar menu
yang ada pada sebelah kiri halaman web.
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Gambar 4. Daftar Menu E-Purchasing

C.

Outstanding
Menu “Multi Paket” merupakan menu yang digunakan untuk membuat kwitansi
tapi di dalamnya bisa terdapat detail kegiatan dalam akun yang sama. Anda dapat
mengakses menu ini dengan meng klik menu

, maka akan muncul

tampilan sebagai berikut :

Gambar 5. Halaman Outstanding

 Menampilkan Data Outstanding
Apabila ingin menampilkan data Multi paket yang pernah diinputkan, lakukan langkah
berikut.
1. Pilih Tanggal Awal
2. Pilih Tanggal Akhir
3. Setelah itu data akan tampil sesuai dengan filter yang telah anda pilih seperti
pada contoh gambar di bawah ini :
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Gambar 6. Halaman Multi Paket 2

 Tambah Outstanding
Apabila ingin menambah Multi Paket baru, lakukan langkah berikut.
1. Klik tombol “Tambah” yang ada pada atas tabel
2. Setelah ini akan muncul tampilan seperti di bawah ini :

Gambar 7. Tambah Outstanding

3. Pilih kode POK dari output sampai detail dan Isikan Form yang di perlu diisi
kemudian klik tombol “Simpan”. Untuk pemilihan POK anda dapat mengisi nya
lebih dari 1 detail kegiatan. Pada setiap detail anda harus mengisikan jumlah
transaksi seperti pada gambar di bawah ini :
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Gambar 8. Tambah Outstanding detail kegiatan

 Ubah Outstanding
Apabila ingin mengubah Outstanding, lakukan langkah berikut.
1. Pilih data yang mau diubah kemudian klik tombol ubah di kolom aksi
2. Setelah ini akan muncul tampilan seperti di bawah ini :

Gambar 9. Ubah Outstanding

3. Isikan Form tampilkan yang di perlu diisi kemudian klik tombol “Simpan”

 Kelola Barang
Apabila ingin menambah data barang nota dinas, lakukan langkah berikut.
1. Pilih data yang mau diubah kemudian klik tombol
2. Setelah ini akan muncul tampilan seperti di bawah ini :

5

di kolom Nota Barang

Gambar 10. Tambah Barang

3. Pilih barang dan isikan detailnya kemudian klik simpan
 Tambah Berkas
Apabila ingin menambah berkas di nota dinas, lakukan langkah berikut.
1. Pilih data yang mau diubah kemudian klik tombol

di kolom Bekas

2. Setelah ini akan muncul tampilan seperti di bawah ini :

Gambar 11. Tambah Berkas

3. Pilih berkas dan masukan keterangan kemudian klik tombol
 Hapus Outstanding
Apabila ingin menghapus Outstanding, lakukan langkah berikut.
1. Pilih data yang mau diubah kemudian klik tombol hapus di kolom aksi
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2. Setelah ini akan muncul tampilan peringatan seperti di bawah ini :

Gambar 12. Hapus Outstanding

3. Klik “OK”

 Cetak Nota Dinas
Apabila ingin mencetak dokumen Nota Dinas telah diinputkan, lakukan langkah
berikut.
1. Pilih data yang mau di cetak kemudian klik tombol cetak di kolom “Aksi”
2. Setelah ini akan muncul tampilan seperti di bawah ini :

Gambar 13. Cetak Nota Dinas

3. Klik tombol printer untuk mencetak dokumen
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D.

Cetak Daya Serap / POK
Menu “Cetak Daya Serap / POK” merupakan menu yang digunakan untuk
melihat dan mencetak daya serap berdasarkan dokumen POK dan kwitansi yang telah di
buat. Anda dapat mengakses menu ini dengan meng klik menu

,

maka akan muncul tampilan sebagai berikut :

Gambar 14. Halaman Cetak Daya Serap POK

 Filter Data
Apabila ingin memfilter cetakan, lakukan langkah berikut.
1. Pilih lah filter pada combobox dari output sampai mataanggaran seperti pada
gambar di bawah ini

Gambar 15. Filter Data Daya Serap POK

 Cetak Daya Serap
Apabila ingin mencetakan, lakukan langkah berikut.
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1. Pilih Jenis Template dan Bulan

Jika anda tidak memilih bulan maka akan terhitung bulan saat anda mencetak
2. Pilih jenis dokumen apakah PDF atau excell dengan memilih combobox Format

3. Setelah itu Klik tombol “Cetak” di atas tabel

:

4. Maka akan muncul dokumen cetak seperti pada gambar di bawah ini :

Gambar 16. Hasil Cetak Daya Serap
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