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MENU TRACKING ORDER



MENU TRACKING ORDER

Tampilan utama saat login aplikasi Ad1Gate memberikan informasi kepada user dimana Ad1gate memiliki 6 menu

utama yang dapat diakses yaitu menu order, menu information, menu my profile, menu sign out, menu hubungi

kami dan menu Disclaimer.



MENU TRACKING ORDER

Menu Order merupakan salah satu menu pada Ad1Gate yang berisikan status order atas aplikasi calon nasabah baik

yang diinput melalui branch Adira (MS2 ataupun Action). Pada menu ini user dapat melihat tracking aplikasi dari 4

sisi.



4 PILAR PENTING PADA MENU ORDER

4 sisi menu order dapat dilihat pada submenuTracking , yaitu :

- Tracking by Order,

- Tracking by PO,

- Tracking by Sudah PPD, dan

- Tracking by Pencairan Produk



Kondisi pertama yaitu Tracking by Order, disini pencarian akan menampilkan atas aplikasi yang diinput berdasarkan

order masuk pada periode pencarian yang dipilih (Tracking Harian atau Tracking Bulanan) untuk status order sesuai

pilihan.

4 PILAR PENTING PADA MENU ORDER

1 ORDER

Langkah Pengoperasian:
- Pilih DLC
- Pilih Cabang Adira atau all 
cabang Adira
- Pilih Tracking by Order
- Status Order: Semua Status
- Pilih Tanggal Tracking
- Klik Cari



4 PILAR PENTING PADA MENU ORDER

1 ORDER

Hasil pencarian status order yang

ditampilkan atas pemilihan dari sisi order

yaitu keseluruhan order mulai dari proses

verifikasi sampai dengan sudah

pembayaran produk untuk semua aplikasi

yang status order nya masuk pada periode

pencarian yang dipilih.

Contoh: pencarian pada bulan Maret maka

akan menampilkan aplikasi yang order nya

diinput selama bulan maret sesuai dengan

status order masing-masing aplikasi



Kondisi kedua yaitu Tracking by PO (Purchase Order), disini pencarian akan menampilkan semua aplikasi yang 

telah Approved & Cetak PO sesuai dengan periode pencarian yang dipilih (Tracking Harian atau Tracking 

Bulanan) untuk status order sesuai pilihan.

4 PILAR PENTING PADA MENU ORDER

2 PO

Langkah Pengoperasian:
- Pilih DLC
- Pilih Cabang Adira
- PilihTracking by PO
- Status Order: Semua Status
- Pilih Tanggal Tracking
- Klik Cari



4 PILAR PENTING PADA MENU ORDER

2 PO

Hasil pencarian status order yang

ditampilkan atas pemilihan dari sisi PO

yaitu keseluruhan order mulai dari

Approved & Cetak PO sampai dengan

sudah pembayaran produk sesuai

dengan periode pencarian yang dipilih.

Note: Untuk semua aplikasi yang

diinput bulan sebelumnya s.d Proses

Pemenuhan Persyaratan Kredit dan

masuk status approved & cetak PO

pada periode terpilih maka aplikasi-

aplikasi tersebut akan dimunculkan.



4 PILAR PENTING PADA MENU ORDER

3 Sudah PPD

Langkah Pengoperasian:
- Pilih DLC
- Pilih Cabang Adira
- Pilih Tracking by Sudah PPD
- Status Order: Semua Status
- Pilih Tanggal Tracking
- Klik Cari

Kondisi ketiga yaitu Tracking by Sudah PPD, disini pencarian akan menampilkan semua aplikasi yang sudah diproses PPD 

sesuai dengan periode pencarian (Tracking Harian atau Tracking Bulanan) untuk status order sesuai pilihan.



4 PILAR PENTING PADA MENU ORDER

3 Sudah PPD

Hasil pencarian status order yang

ditampilkan atas pemilihan dari sisi Sudah

PPD yaitu keseluruhan order mulai dari

Sudah PPD sampai dengan sudah

pembayaran produk sesuai dengan

periode pencarian yang dipilih.

Note: Untuk semua aplikasi yang diinput

bulan sebelumnya s.d tagihan terverifikasi

dan masuk status Sudah PPD pada

periode terpilih maka aplikasi-aplikasi

tersebut akan dimunculkan.



4 PILAR PENTING PADA MENU ORDER

4 Pencairan Produk

Langkah Pengoperasian:
- Pilih DLC
- Pilih Cabang Adira
- Pilih Tracking by Pencairan Produk
- Status Order: Semua Status
- Pilih Tanggal Tracking
- Klik Cari

Kondisi keempat yaitu Sudah Pencairan Produk, disini pencarian akan menampilkan semua aplikasi yang Sudah diproses

Pencairan Produk sesuai dengan periode pencarian (Tracking Harian atau Tracking Bulanan) untuk status order sesuai pilihan.



4 PILAR PENTING PADA MENU ORDER

4 Pencairan Produk

Hasil pencarian status order yang

ditampilkan atas pemilihan dari sisi

Sudah Pembayaran Produk yaitu semua

aplikasi yang sudah dilakukan

pembayaran produk pada periode yang

dipilih.

Note: Untuk semua aplikasi yang

diinput bulan sebelumnya s.d sudah

PPD dan masuk status Sudah

Pembayran Produk pada periode

terpilih maka aplikasi-aplikasi tersebut

akan dimunculkan.



E-INVOICE



E-INVOICE E-Invoice merupakan proses upload dokumen tagihan yang

dilakukan langsung oleh Dealer melalui aplikasi Ad1Gate.

Dokumen-dokumen tagihan tersebut diantaranya BASTK,

Gesekan Nomor Rangka dan Mesin, Tanda Terima BPKB, foto

serah terima unit dan Dokumen lain-lain. Sementara untuk

dokumen tagihan lainnya sudah tergenerate pada aplikasi

Ad1gate, diantaranya adalah dokumen Kwitansi Pelunasan,

Kwitansi DP, Kwitansi Subsidi, dan SIP BPKB.

Seluruh dokumen
invoice diupload

pada masing-masing
aplikasi di menu 

Order.



E-INVOICE

0

Proses Upload Invoice:

-Pilih Tracking

- Pilih Status Order

- Pilih Periode Tracking

- Klik Cari

Seluruh aplikasi yang sudah ready for 

invoicing atau siap untuk dilakukan

penagihan akan masuk pada menu 

Approve dan Cetak PO di menu order. 

Untuk Aplikasi yang sudah PO maka akan

otomatis ter-Generate PO dan dapat

dilakukan E-Invoice (Proses akan paralel

dengan FDE oleh DAS)



E-INVOICE

Pada menu Approve & Cetak PO akan muncul tampilan sebagai berikut:

Pada menu Approve & Cetak PO ini akan menampilkan aplikasi-aplikasi yang telah Generate PO dan

siap untuk dilakukan proses invoicing.

Klik untuk melihat 
Detail aplikasi

Klik untuk 
mencetak PO

Klik untuk 
memulai proses 

invoicing

Terdapat perbedaan status kirim invoice pada aplikasi pada menu approve dan cetak PO yakni :
a. Kirim Invoice * (tanda bintang pada status tersebut artinya aplikasi tersebut belum dilakukan

upload dokumen invoice)
b. Kirim Invoice (tanpa tanda bintang status tersebut artinya aplikasi tersebut sudah dilakukan

upload dokumen invoice dan sudah di save, namun invoice belum disubmit oleh dealer).



E-INVOICE

Setelah klik Kirim Invoice akan muncul halaman sebagai berikut:

Pada E-Invoice Fase 2 ini, Kuitansi DP dan Kuitansi Pelunasan sudah otomatis terbentuk sesuai dengan data yang di input

pada sistem IDE. Sehingga, tidak diperlukan lagi upload Kuitansi DP dan Kuitansi Pelunasan pada saat invoice di aplikasi

Ad1Gate.



E-INVOICE

Langkah pertama yang harus dilakukan oleh Dealer yaitu mengisi Nomor Rangka, Nomor Mesin, Warna Kendaraan, dan CC

Kendaraan pada halaman E-Invoice



E-INVOICE

Pastikan button Upload masih menyala

Dokumen yang wajib di upload yakni dokumen 
Mandatory yang bertanda Check (    )

Jika tidak terdapat button Upload itu
tandanya dokumen tidak perlu di Upload

Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah upload dokumen



E-INVOICE

Tampilan saat Dokumen sudah di Upload

Button Upload akan berwarna 
merah jika dokumen sudah di 

upload

Selanjutnya klik 
kotak pada SIP 

BPKB
Apabila semua dokumen sudah di 
upload, klik save untuk menyimpan 

perubahan yang dilakukan 



E-INVOICE

Tampilan setelah dilakukan save dokumen

Pemberitahuan ini akan muncul apabila pada 
menu SIP BPKB tidak dilakukan centang.

Akan muncul tanggal dan waktu 
dilakukannya upload dokumen

Pemberitahuan jika dokumen sudah di save

Button Upload akan menghilang
jika dokumen sudah diupload

Klik Submit untuk 
menyelesaikan proses 

upload invoice



E-INVOICE

Tampilan setelah Klik Submit

Klik “Ya” pada konfirmasi berikut ini jika dokumen
invoice sudah benar atau sesuai pada saat diupload.

Akan muncul pemberitahuan jika E-invoice berhasil di 
submit

Setelah dilakukan submit

dokumen maka tampilan

pada menu Ad1Gate akan

kembali pada tampilan awal

pada saat pencarian menu

“Order”



E-INVOICE

Jika dokumen invoice sudah disubmit

oleh dealer maka aplikasi tersebut akan

turun pada menu “Sudah Kirim

Invoice” yang artinya secara otomatis

aplikasi tersebut akan hilang dari menu

Approve dan Cetak PO.

Tampilan pada menu “Sudah Kirim Invoice”

Status akan 
berubah menjadi 

“Sudah Kirim 
Invoice Ad1Gate”



Dokumen yang sudah di Upload

dapat dilihat kembali melalui

botton “Preview”

E-INVOICE

Tampilan setelah Klik”Sudah Kirim Invoice”

Button Save dan Submit akan

hilang setelah dilakukan submit

invoice.



E-INVOICE

Tampilan Kuitansi DP dan Kuintansi Pelunasan



E-INVOICE

Tampilan SIP BPKB

Berikut merupakan tampilan SIP BPKB pada E-

Invoice fase 2. Dimana terdapat perubahan, yakni

tambahan yang menanda-kan

bahwa pihak Dealer menyetujui ketentuan

penyerahan BPKB sesuai dengan yang tertera pada

SIP BPKB.



E-INVOICE

REVISI DATA KOREKSI

Terdapat 2 kemungkinan terjadinya 

kesalahan pada proses E-Invoice

Dokumen yang dapat direvisi yakni,

BASTK, Gesekan NOKA & NOSIN, Surat

Izin Usaha Perdagangan, PKS Asuransi,

dan Dokuemen lain-lain

Dokumen yang harus dilakukan Data

Koreksi yakno Kwitansi DP, Kwitansi

Pelunasan, dan Kwitansi Subsidi



E-INVOICE

Jika terjadi revisi dokumen invoice oleh

PPS maka aplikasi tersebut akan

kembali pada menu “Approve &

Cetak PO” yang artinya secara

otomatis aplikasi tersebut akan hilang

dari menu Sudah Kirim Invoice.

REVISI E-INVOICE1

Status akan berubah 
menjadi “Invoice Revisi 
Dealer” dan klik untuk 

memulai proses 
invoicing



E-INVOICE

Button “Delete” akan menyala 
pada dokumen yang harus 

direvisi

PPS akan memberikan catatan 
untuk dokumen yang direvisi

Klik Button Delete untuk 
menghapus dokumen



E-INVOICE

Langkah selanjutnya hapus dokumen yang di revisi

Akan muncul peringatan “Anda 
yakin menghapus file?” klik “Ya” 

untuk melanjutkan proses

Akan muncul pemberitahuan  
“sukses delete Dokumen revisi” 
apabila  proses hapus dokumen 

berhasil



E-INVOICE

Langkah selanjutnya Upload dokumen baru

Button “Upload“akan menyala 
kembali setelah dokumen 

dihapus

Button Save dan Submit muncul
kembali

Tampilan setelah klik
Save

Berikan catatan setelah
dilakukan revisi



E-INVOICE

Setelah dokumen di save klik submit maka akan
muncul tampilan seperti ini lalu klik “Ya”

Akan muncul pemberitahuan jika E-invoice berhasil di 
submit

Setelah dilakukan submit revisi invoice

maka aplikasi akan kembali mengalir ke

menu “Sudah Kirim Invoice”



E-INVOICE

Dokumen yang telah direvisi dapat dilihat kembali melalui button “Preview”

dan telah terdapat catatan bahwa dokumen telah dilakukan revisi.



E-INVOICE

Jika terjadi Data Koreksi dokumen invoice

oleh PPS maka aplikasi tersebut akan

kembali pada menu “Proses Approval”

yang artinya aplikasi tersebut kembali ke

Credit Analyst dan mengulang tahapan

hingga Generate PO. Dan kembali masuk

ke menu “Approve & Cetak PO” bila

sudah Generate PO

DATA KOREKSI  E-INVOICE2

Status akan 
berubah menjadi 
“Koreksi” dan klik 
untuk memulai 
proses invoicing



E-INVOICE

Tampilan pada halaman invoice akan kembali lagi seperti keadaan semula saat pertama kali melakukan E-Invoice dan

tahapan yang dilakukan sama seperti pertama kali melakukan E-invoice.



E-INVOICE

Jika dokumen invoice sudah disubmit oleh dealer maka aplikasi tersebut akan turun pada menu “Sudah Kirim

Invoice” yang artinya secara otomatis aplikasi tersebut akan hilang dari menu Approve dan Cetak PO.

Status akan 
berubah menjadi 

“Sudah Kirim 
Invoice Ad1Gate”

Note: pada saat proses Invoice oleh
dealer, DAS tetap dapat melakukan
FDE secara paralel. Karena dokumen
yang sudah di upload tidak akan
terlihat oleh PPS dan tidak dapat
dilanjutkan ke proses PPD apabila
belum dilakukan FDE.



E-INVOICE

Dokumen yang telah di RPPD oleh PPS di Acction akan mengalir ke “Tagihan Terverifikasi” pada status Ad1Gate,

setelah itu lanjut ke proses PPD di AOL.



BUKTI POTONG PAJAK



BUKTI POTONG PAJAK
Bukti Potong adalah 

bukti pemotongan atas 
Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh
Pasal 21) adalah pajak atas

penghasilan berupa gaji, upah, 
honorarium, tunjangan dan

pembayaran lain dengan nama dan
dalam bentuk apa pun sehubungan
dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, 
dan kegiatan yang dilakukan oleh
orang pribadi subyek pajak dalam

negeri. Pengertian Pajak Penghasilan
Pasal 21 ini diambil berdasarkan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Nomor PER-32/PJ/2015.

Pajak Penghasilan Pasal 
23 (PPh Pasal 23) 
merupakan pajak yang 
dikenakan bagi penghasilan 
atas modal, penyerahan 
jasa, ataupun hadiah serta 
penghargaan, selain yang 
sudah dipotong oleh PPh 
Pasal 21.
(Pasal 23 ayat (1) UU PPh)



BUKTI POTONG PAJAK

Bukti Potong Pajak diemail 
oleh Ad1Suites 
Administrator

Bukti Potong Pajak 
dicetak oleh Service 

Head

Bukti Potong Pajak 
diberikan kepada Sales 

Head

Bukti Potong Pajak 
diantarkan kepada 
Dealer/Merchant

NOW

Tanda Terima Bukti 
Potong Pajak difiling di 

Cabang

Tanda Terima Bukti Potong 
Pajak diberikan kembali kepada 

Service Head

Tanda Terima Bukti Potong 
Pajak diserahkan kembali 

pada Sales Head

Proses distribusi Bukti Potong 

Pajak saat ini masih 

membutuhkan banyak PIC 

dengan tahapan yang panjang, 

sehingga menimbulkan biaya 

yang besar dan tidak efisien



BUKTI POTONG PAJAK

Bukti Potong Pajak TERSEDIA PADA MENU AD1GATENEXT

Keunggulan Bukti 

Potong Pajak 

pada Ad1Gate:
Hanya melibatkan PIC 

terkait di dealer

Tidak ada biaya yang 

dikeluarkan oleh pihak 

Adira Finance

Semua bukti potong pajak 

selalu tersedia di Ad1gate 

dan dapat di buka setiap 

waktu

Real Time dan serempak di 

semua dealer

Dapat melihat Bukti Potong secara 

Global

Dapat mencetak Bukti Potong Pajak 

melalui Ad1Gate

Dapat melihat detail aplikasi untuk 

Bukti Potong Pajak dalam bentuk Excel



1 Pilih Information - Bukti Potong Pajak

BUKTI POTONG PAJAK



2 Detail Menu Informasi Bukti Potong Pajak

BUKTI POTONG PAJAK



Hasil Download Format Excel List Pajak

Hasil Cetak Bukti Potong Pajak
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