
MODUL AD1GATE 

AGIES (Adira Global Integrated E-Invoice Solution) 



BEFORE AFTER 

     BEFORE      AFTER 

1. Dealer melakukan penagihan.  1. Tagihan disiapkan oleh sistem Ad1Gate. 

2. Dealer harus mempersiapkan dokumen 

tagihan yakni Kuitansi DP, Kuitansi Pelunasan, 

dan SIP dengan menyertakan materai 6000. 

Setelah itu dokumen tagihan discan dan 

diupload. 

2. Kuitansi DP, Kuitansi Pelunasan dan SIP 

disiapkan oleh sistem Ad1Gate, hanya 

menginput beberapa data, yakni: 

- Nomor Rangka  - Warna Kendaraan 

- Nomor Mesin  - CC Kendaraan 

3. Ada 5 dokumen yang di upload, yakni: 

- Kuitansi DP  - BASTK Kendaraan 

- Kuitansi Pelunasan - Gesek Noka Nosin 

- SIP BPKB 

3. Hanya 2 dokumen yang di upload, yakni: 

- BASTK Kendaraan 

- Gesek Noka Nosin 

4. Sering terjadi kesalahan pada dokumen 

tagihan karena data kendaraan tidak sesuai 

dengan sistem Adira Finance. 

4. Kesalahan dapat dihilangkan karena 

dokumen tagihan otomatis dibuat oleh sistem 

Adira Finance. Sehingga, proses invoicing 

dapat lebih cepat, simple, dan akurat.  



PROSES INVOICING 

1. 1. Melihat 

kesesuaian 

data customer. 



3. 3. Meng-upload   
dokumen tagihan. 

2. 
2. Melengkapi data-

data kendaraan. 



E-INVOICE FASE 2 

Berbeda dengan tampilan menu sebelumnya, saat ini menu Invoice sudah tidak menjadi menu utama pada apalikasi 

Ad1Gate melainkan bergabung pada MENU ORDER. 





E-INVOICE FASE 2 

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 FASE 2 

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 FASE 2 

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 FASE 2 

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

CC Kendaraan pada halaman E-Invoice 

Untuk CC Kendaraan Non 
Mandatory, yang mana data 
ini boleh diinput atau tidak 

diinput. 



E-INVOICE FASE 2 

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 FASE 2 

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 FASE 2 

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 FASE 2 

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 FASE 2 

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” 

jika dilakukan 
Invoice di 

Ad1gate. Namun, 
jika dilakukan di 
Acction maka 
status menjadi 
“Sudah Kirim 

Invoice Manual” 



Dokumen yang sudah di Upload 

dapat dilihat kembali melalui 

botton “Preview” 

E-INVOICE FASE 2 

Tampilan setelah Klik”Sudah Kirim Invoice” 

Button Save dan Submit akan 

hilang setelah dilakukan submit 

invoice. 



E-INVOICE FASE 2 

Tampilan Kuitansi DP dan Kuintansi Pelunasan 



E-INVOICE FASE 2 

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 FASE 2 

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.  

Warna 
kendaraan tidak 
akan terisi, jika 
invoice duluan 
yang dlakukan. 

Jika FDE terlebih 
dahulu yang 

dilakukan maka 
secara otomatis 

warna akan 
terisi.  



E-INVOICE FASE 2 

Pada E-Invoice Fase 2 ini untuk Motor Bekas hanya dilakukan upload tagihan saja karena data penginputan sudah terisi 

otomatis mengambil dari data IDE.. Data yang harus di upload adalah BASTK, Gesekan Noka Nosin, dan BPKB/SIP. 



E-INVOICE FASE 2 

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 FASE 2 

Pada E-Invoice Fase 2 ini untuk Mobil Baru sama seperti Motor Baru, dimana data yang diinput adalah Nomor Rangka, 

Nomor Mesin, Warna Kendaraan, dan CC Kendaraan. Untuk yang di upload adalah BASTK dan Gesekan Noka Nosin. 



E-INVOICE FASE 2 

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 FASE 2 

Pada E-Invoice Fase 2 ini untuk Mobil Bekas sama seperti Motor Bekas, dimana hanya dilakukan upload tagihan saja 

karena data penginputan sudah terisi otomatis mengambil dari data IDE.. Data yang harus di upload adalah BASTK, 

Gesekan Noka Nosin, dan BPKB/SIP. 



E-INVOICE FASE 2 

Pada E-Invoice Fase 2 ini, Invoice Merchant sudah otomatis terbentuk sesuai dengan data yang di input pada sistem 

IDE. Sehingga, tidak diperlukan lagi upload Invoice Merchant pada saat invoice di aplikasi Ad1Gate.  



E-INVOICE FASE 2 

Pada E-Invoice Fase 2 ini untuk Durable, dimana data yang diinput adalah Tahun Produksi dan Serial Number. Untuk 

yang di upload adalah BASTB/Bukti Pengiriman saja. 



E-INVOICE FASE 2 

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 Dokumen lain-lain 

Dokumen yang harus dilakukan Data Koreksi yakni 

Kwitansi DP, Kwitansi Pelunasan, dan Kwitansi 

Subsidi 

Dari kedua-nya akan menjadi status “Revisi Dealer” di Ad1gate. 



E-INVOICE FASE 2 

Jika terjadi revisi dokumen invoice 

oleh PPS maka aplikasi tersebut akan 

kembali pada status “Approve & Cetak 

PO”. Aplikasi “Sudah Kirim Invoice” 

akan merubah statusnya menjadi 

“Revisi Dealer”, tetapi aplikasi 

tersebut tidak terhitung sebagai 

aplikasi di status “Sudah Kirim 

Invoice”. 

REVISI E-INVOICE 1 

Status akan berubah 
menjadi “Revisi 
Dealer” dan klik 
untuk memulai 
proses invoicing. 
Jika invoice di 
upload oleh DAS 
maka status menjadi 
“Revisi DAS” 



E-INVOICE FASE 2 

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 FASE 2 

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 FASE 2 

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 FASE 2 

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 FASE 2 

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

dan telah terdapat catatan bahwa dokumen telah dilakukan revisi. 



E-INVOICE FASE 2 

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-INVOICE 2 

Status akan 
berubah menjadi 

“Revisi Dealer” dan 
klik untuk memulai 
proses invoicing 



E-INVOICE FASE 2 

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 FASE 2 

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 FASE 2 

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. 



Informasi Tambahan! 

 Agar tagihan E-Invoice bisa berjalan 
dengan lancar dan tanpa hambatan. 
Mohon kepada PIC Dealer untuk 
memastikan browser yang digunakan 
adalah Mozilla Firefox atau Google 
Chrome yang terupdate. 



THANK YOU 

Contact Us: 

0819717555  
081218176555  

0819717555  
081218176555  

0819717555 

021-52963564  
021-52963703  
cs@ad1gate.com 

mailto:cs@ad1gate.com

