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Pesan Error
Terdapat Barang Persediaan
yang sama di detail
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Data Tidak Ada
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Jumlah keluar melebihi saldo
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Tanggal Pembukuan HARUS
diisi
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Tanggal Pembukuan HARUS
setelah Tanggal Dokumen
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Barang tidak ada
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Data yang disetujui harus
berurutan
Data Metode Pencatatan tidak
ada
Silahkan pilih data yang akan
disetujui terlebih dahulu
Tidak dapat posting jurnal ke
GL
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Barang yang dipilih sudah
digunakan untuk transaksi
Pilih salah satu row terlebih
dahulu
Parameter s/d tanggal harus
lebih besar atau sama dengan
Dari Tanggal
Transaksi persediaan masih
ada yang belum disetujui,
cetak tidak dapat dilanjutkan

Penyebab dan Solusi
Memasukkan detail barang
persediaan ganda. Hanya boleh
satu kode barang dalam satu
dokumen.
Melakukan pencarian data, namun
data yang dicari tidak ada.
Melakukan RUH penghapusan,
jumlah yang dihapus > jumlah
saldo barang.
Menyimpan form RUH dengan ﬁeld
tgl.pembukuan kosong. Isilah tgl.
pembukuan
Menyimpan form RUH dengan
tgl.pembukuan sebelum tgl
dokumen. Tgl pembukuan harus
sesudah tgl dokumen.
Melakukan penghapusan untuk
barang yang belum dikeluarkan
karena Usang, Rusak atau Lainnya.
Data Persetujuan harus berurutan
dari tanggal terkecil
Lengkapi Metode Pencatatan
sebelum transaksi
Klik cek box pada data yang aka
disetujui
Ada masalah waktu posting jurnal
ke GL. Periksa kode akun untuk
sub-sub kelompok barang, atau
periksa Periode GL apakah sudah
tutup.
Kode Barang yang sudah ada
transaksi tidak bisa dihapus
Pilih salah satu baris, kemudian
bisa tekan ubah, hapus, atau lihat
Isi parameter tanggal sampai
dengan mesti lebih besar atau
parameter tanggal dari
Masih ada transaksi yang belum di
setujui, cetak bahan opname ﬁsik
tidak bisa dilakukan
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Opname Fisik sedang
berlangsung <br> Saat ini
anda tidak bisa melakukan
transaksi
Periode sudah tutup buku
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Total Harga Barang Pembelian
belum sesuai dengan Harga
Barang di Kwitansi. Proses
Simpan belum bisa dilakukan
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Tanggal buku tidak boleh
kurang dari tanggal transaksi
sebelumnya
Data Metode Penilaian untuk
sub sub kelompok "+s+" tidak
ada"
Jumlah Barang harus lebih
besar dari 0
Harga Satuan harus lebih besar
dari 0
Anda tidak bisa melakukan
transaksi dengan tanggal buku
sebelum tanggal buku Opname
Fisik
ADK sudah diproses untuk
dikirim ke UAKPB. Anda tidak
bisa melakukan transaksi
dengan tanggal buku sebelum
tanggal ADK dikirim
Jumlah Barang Persediaan
Keluar tidak boleh lebih dari
Jumlah Barang Persediaan yang
ada
Total Harga seluruh barang
harus kurang dari dari Rp
100.000.000.000.000.000,00
Barang Usang/Rusak/Lainnya
Tidak Ditemukan
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Ketika Opname ﬁsik sedang
berlangsung, tidak diperkenankan
bertransaksi.
Buka Periode dari modul GL jika
diperlukan. Atau ubah tanggal
pembukuan di transaksi ke periode
berikutnya yang masih buka.
Periksa data transkasi yang diinput
di persediaan. Apakah total harga
sudah sesuai dengan total harga di
kwitansi per sub-sub kelompok
barang.
Periksa tanggal pembukuan, jika
perlu ubah tanggal pembukuan.
Lengkapi Metode Penilaiain untuk
setiap kode sub-sub kelompok
sebelum transaksi
Isi jumlah barang harus > 0
Isi harga satuan barang harus > 0
Jika sudah ada opname ﬁsik, maka
tanggal buku transaksi berikutnya
harus setelah atau sama dengan
tanggal opname ﬁsik
Tanggal buku transaksi dengan
harus setelah atau sama dengan
tanggal ADK dikirim
Jumlah barang yang keluar tidak
boleh melebihi jumlah saldo
barang.

Total harga barang tidak boleh
melebihi Rp
100.000.000.000.000.000,00
Lakukan proses Usang atau rusak
terlebih dahulu baru lakukan
penghapusan.
Data Transaksi Internal
Belum dilakukan Transaksi Internal
Transfer Keluar Periode Tidak
Transfer Keluar. Atau Transaksi
ada
Internal Transfer Keluar belum
disetujui.
Gagal men-download ﬁle
Ada masalah ketika generate ﬁle
ADK untuk di download. Periksai
log di server.
Periode Persediaan
Tutup buku mesti dilakukan
"+selectedPeriode.getLabel()+" terlebih dahulu sebelum kirim ADK
belum tutup. ADK Transaksi
Transaksi Persediaan
Persediaan tidak bisa di
generate
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File ADK sudah pernah di
upload
Format ﬁle yang diunggah
tidak sesuai untuk ADK Hasil
Aktivasi
Format ﬁle yang diunggah
harus ﬁle csv
Kode UAKPB tidak sesuai
antara Data dan User Proﬁle
Login
Next Periode belum ada atau
belum tersedia
Hanya Satker Pembantu yang
dapat mengakses
Tanggal buku jatuh pada
periode "13" atau “14”.
Lanjutkan transaksi?
Kwitansi sudah digunakan.
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Terjadi perubahan pada nilai
Kwitansi, silahkan keluar form
terlebih dahulu
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BAST sudah digunakan
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Terjadi perubahan pada nilai
BAST, silahkan keluar form
terlbih dahulu
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Non BAST sudah digunakan
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Terjadi perubahan pada nilai
Non BAST, silahkan keluar form
terlbih dahulu
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Transaksi Persediaan tidak
dapat diproses,
jika Harga Satuan sama
dengan Harga Pokok (Satuan)
Barang yang disistem

File ADK tidak bisa diupload lebih
dari satu kali
Format File menyalah ketentuan,
kemungkinan ada edit nama ﬁle.
Format ﬁle yang diunggah harus
ﬁle csv
Periksa kembali Kode UAKPB di
User proﬁle
Lengkapi Periode di Modul Admin
Transaki Internal Transfer Non Aktif
UAPKPB hanya untuk Pengguna
Satker Pembantu.
Konﬁrmasi, transaksi akan jatuh ke
periode 13 atau 14. Akan
dilanjutkan disimpan atau tidak.
Kwitansi tidak bisa didetilkan lebih
dari satu kali.
Ada perubahan data di Kwitansi.
Harap keluar dari form terlebih
dahulu pendetilan Persediaan
untuk refresh data Kwitansi
BAST tidak bisa didetilkan lebih
dari satu kali.
Ada perubahan data di BAST.
Harap keluar terlebih dahulu dari
form pendetilan Persediaan untuk
refresh data BAST
BAST Non Kontraktual tidak bisa
didetilkan lebih dari satu kali.
Ada perubahan data di BAST Non
Kontraktual. Harap keluar terlebih
dahulu dari form pendetilan
Persediaan untuk refresh data
BAST Non Kontraktual
Transaksi Koreksi Nilai tidak perlu
dilakukan jika nilai harga satuan di
system dan yang di input sama.

