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Fitur ini dirancang agar adanya pra Purchase Order dimana harus ada approval dari             
PIC yang bertanggung jawab dari divisi Purchasing. 

 
1. Setting  

Untuk menggunakan fitur ini kita harus mempersiapkan beberapa setting sebelum bisa           
digunakan. Pertama buat Template “Purchase Request” dengan Template Type “Item          
Requisition”. Klik menu Essential Data lalu pilih menu Data Entry Template, jika Form             
Template sudah terbuka klik tombol New yang terletak pada pojok kiri atas. Input nama              
beserta Template Type seperti berikut. 
 

 
Gambar 1.1 Buat Template Purchase Request 

 
Setelah membuat Template langkah selanjutnya adalah membuat User untuk         

Approval untuk melakukan Approve agar Purchase Request bisa diproses ke Purchase           
Order dan pastikan Full Name atas User Approval diisi dengan “APPROVAL PR”. Untuk             
masuk ke setting User Approval, pilih menu Essential Data lalu pilih menu User dan yang               
terakhir pilih menu Profile maka akan muncul  seperti gambar dibawah ini. 



 
Gambar 1.2 Setting User Approval 
 

Selanjutnya masuk ke menu Essential Data, lalu pilih menu Warehouse. Buat dua 
buah warehouse dengan nama PR From dan PR To  seperti gambar berikut 

 

     
  



 
Setelah langkah utama sudah dilakukan langkah selanjutnya yang harus dilakukan          

adalah setting Extended Type dan Extended Mapping pada Fina. Untuk masuk ke menu             
Extended Type pilih menu Essential Data lalu pilih menu Extended Type. Jika tampilan             
Form Extended Type sudah terbuka, klik tombol New untuk membuat Extended Type. Isi             
nama Extended Type dan isikan 2 buah field masing masing adalah Default From dan              
Default To lalu klik tombol OK jika sudah selesai. Jika sudah terbentuk tabel maka isikan               
data Default From = PR From dan Default To = PR To pada tabel tersebut, seperti gambar                 
berikut. 

 
Gambar 1.3 Setting Data Extended Type 
 

Langkah selanjutnya adalah melakukan setting pada Extended Mapping. Form yang          
akan di Mapping adalah Item Requisition Header, Item Requisition Detail dan Purchase            
Order Detail. Untuk masuk ke form Extended Mapping pilih menu Essential Data lalu             
pilih menu Extended Mapping.  

Untuk Mapping Item Requisition Header pilih Transaction Name pada Item          
Requisition Header dan lakukan Mapping pada CustomField1 dengan Field Type Boolean           
dan Caption Approval. Berikut tampilan setting Item Requisition Header. 



 

 
Gambar 1.4 Setting Extended Mapping pada Item Requisition Header 
 
 

Untuk Mapping Item Requisition Detail pilih Transaction Name pada Item          
Requisition Detail dan lakukan Mapping pada CustomField1 dengan Field Type Numeric           
dan Caption Qty PO lalu lakukan Mapping pada CustomField2 dengan Field Type            
Boolean dan Caption Closed. Berikut tampilan setting Item Requisition Detail. 
 

 
Gambar 1.5 Setting Extended Mapping pada Item Requisition Detail 
 

Untuk Mapping Purchase Order Detail pilih Transaction Name pada Purchase          
Order Detail dan lakukan Mapping pada CustomField1 dengan Field Type String dan            
Caption Nomor PR. Berikut tampilan setting Purchase Order Detail. 
 

 
Gambar 1.6 Setting Extended Mapping pada Purchase Order Detail 
 
 

2. Cara Pakai Fitur 
Jika settingan sudah dilakukan dengan benar maka fitur ini siap untuk digunakan.            

Pertama User membuat Purchase Request dengan cara memilih modul Inventory lalu pilih            
Item Requisition. Pilih template yang sudah dibuat sebelumnya yaitu Purchase Request,           



maka secara otomatis kolom Request From dan Request To akan terisi berdasarkan setting             
Extended Type yaitu Default From dan Default To setelah itu pilih Item yang ingin              
diproses. Berikut tampilan atas Form Purchase Request. 
 

 
 Gambar 2.1 Buat Purchase Request 
 
 
 

Khusus untuk template Purchase Request form ini tidak akan bisa diproses ke Item             
Transfer. Untuk mengetahui status atas Purchase Request yang sudah di Approve atau            
belum terdapat pada List Item Requisition dengan cara pilih menu Transaction List lalu             
pilih modul Inventory dan yang terakhir pilih Item Requisition. Pada List Item Requisition             
terdapat beberapa Filter tambahan. Berikut ada beberapa fungsi dari filter tersebut beserta            
tampilan dari List Item Requisition. 

 
 



a. Check Box Purchase Request 
    Jika dipilih maka list yang muncul hanya yang templatenya Purchase Request. 
b. Tombol Approval PR. 
    Tombol akan aktif hanya jika Check Box Purchase Request dipilih. 
    - Jika dipilih Yes maka list yang muncul hanya PR yang sudah di approve 
    - Jika dipilih No : maka list yang muncul hanya PR yang belum di approve 
c. Check Box Outstanding Only 

- Jika Purchase Request (a) dipilih dan Outstanding Only dipilih maka list yang            
muncul hanya PR yang belum diproses / partial ke PO. 

- Jika Purchase Request (a) tidak dipilih dan outstanding only dipilih maka list            
yang muncul adalah semua IR yang belum diproses ke IT. 

- Jika Purchase Request (a) tidak dipilih dan outstanding only tidak dipilih maka            
list yang muncul adalah semua IR. 

 

 
   Gambar 2.2 List Item Requisition 
 

Purchase Request hanya akan muncul pada Form Purchase Order untuk diproses.           
Untuk memproses Purchase Request Transaksi ini harus di Approval terlebih dahulu oleh            
User Approval dengan cara buka Purchase Request yang akan di Approve lalu klik tombol              
Approval pada pojok kanan atas. Jika User Approval sudah di Approve maka langkah             
selanjutnya adalah membuat Purchase Order untuk memproses Purchase Request dengan          
cara Klik menu Data Entry lalu pilih modul Purchase setelah itu pilih menu Purchase              
Order. Input informasi yang ada pada header setelah itu klik tombol Purchase Request             
untuk memproses Purchase Request yang terletak di pojok kanan bawah 

. 
Jika sudah klik tombol tersebut maka akan muncul list form Purchase Request yang             

belum pernah diproses oleh Purchase Order sebelumnya seperti gambar dibawah ini. 



 

 
Gambar 2.4 Proses Purchase Request ke Purchase Order 

 
Pilih Purchase Requisition yang akan diproses ke Purchase Order. Qty yang           

diproses ke Purchase Order secara otomatis akan mengupdate kolom Qty PO yang ada pada              
Form Purchase Request. Jika Qty atas Purchase Request sudah diproses oleh Purchase            
Order secara Full maka kolom Closed akan tercentang secara sendirinya dan tidak akan             
muncul lagi pada form Purchase Order. Dan jika Purchase Requisition ditarik secara            
partial ke Purchase Order maka Qty akan menyesuaikan jika ditarik tidak secara full di              
Purchase Order berikutnya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Notes : 
1. Untuk proses Item Transfer klik button "Proceed a Item Request" maka hanya            

transaksi Item Requisition dengan nama template selain "Purchase Request" saja yg           
akan tampil. Karena ada pembeda dari template yang kita pilih pada saat buat Item              
Requisition. 
 

 
 

2. Bagi pengguna Fina Manufaktur (MFG) pada saat Create Work Order terdapat fitur            
Create Purchase Requisition yang otomatis akan membentuk Item Request di FINA           
sesuai dengan default template FINA, untuk itu pastikan settingan default template           
Item Request menggunakan template Purchase Request. 

3. Form Transaksi Purchase Request hanya dapat digunakan untuk permintaan item tipe           
persediaan/inventory part. 

4. Saat ini Fitur Purchase Request hanya dapat digunakan pada FINA varian Anywhere. 
 

 
 

 




