
Manual Book 

“Running Number by Form” 

Fitur Running Number by Form 

Fitur Running Number by Form digunakan untuk mencatat penomoran voucher (transaksi)           
pada masing-masing template yang dipilih oleh user dengan diikuti otomatis periode tanggal            
komputer. Fitur ini dapat membantu user dalam pencarian transaksi berdasarkan periode yang            
diinginkan. 
 
Pengaturan : 
 

1. Cara aktivasi Fitur Optional ini di FINA anda silahkan klik link dibawah ini: 

 

https://imamatek.com/site/wp-content/uploads/2018/12/Manual-Book-OF-Web-Server.pdf 

 
2. Setting Feature Format Number sebagai berikut : 

a. Masuk ke menu Essential data [Persiapan] - Extended Type [Tipe Informasi           
Tambahan] - New [Baru]. 

b. Tabel Name isi sebagai Format No. Template lalu klik tombol elipsis [...]  

 
 lalu isi judul info caption antara lain sebagai berikut : 

1. Info Caption 1 : isi sebagai info  Template Type  
2. Info Caption 2 : isi sebagai info Nama Template 
3. Info Caption 3 : isi  sebagai info Format 
4. Info Caption 4 : isi dengan informasi No. 



 
Selanjutnya buka Essential Data [Persiapan] – Setting Format No. Template - New            
[Baru]: 

a) Template Type : Pilih Jenis Template yang akan digunakan dengan klik           
tombol panah ke bawah [drop down]. 

b) Nama Template : Pilih Nama Form Template yang akan digunakan dengan           
klik tombol panah kebawah [drop down]. 

c) kode Transaksi : Isikan Format yang akan digunakan untuk template tersebut           
dengan jumlah maksimal 10 karakter lalu klik OK. 
Seperti pada gambar berikut: 

 
Notes: 

1. Pada kolom Kode Transaksi format diisi dengan SI/PT.XXX/ maka saat user           
input transaksi mulai dari SI/PT.XXX/1807000001. 
1807000001 merupakan penomoran otomatis yang terbentuk sesuai dengan        
tanggal komputer dengan format “YYMM000001” 



2. Jika muncul Warning “This Value already exist” hal tersebut menandakan          
template yang dipilih sudah digunakan untuk format penomoran lain         
sebelumnya . Silahkan cek kembali pada menu list Format No. Template untuk            
edit kode transaksi baru yang akan digunakan 
.

 
 

3. Setting Format Running Number by Form dapat dilakukan pada form transaksi           
FINA berikut ini:  

a. Modul Sales = Sales Order, Sales Invoice, Sales Return 
b. Modul Purchase = Purchase Order, Received Item, Purchase        

Return 
c. Modul Inventory = Inventory Adjustment dan Item Transfer 

Dengan catatan wajib dibuat untuk setiap Template yang memiliki Template          
Type yang sama. ( Contoh : Pada Form Sales Order memiliki 2 model             
template, maka kedua template wajib dibuatkan settingan Format No.         
Template ) 
Berikut tampilan daftar setting format number pada masing- masing template : 

 
4. Semua level user login (Admin/Supervisor/User) dapat akses ke settingan ini . 
 

Notes : 
- Jika Pengaturan di pont 2 salah penulisan (Ex : Format) atau belum di setting, maka 

akan muncul error message sebagai berikut: 
 



 
 
Cara Penggunaan :  

Buat transaksi pada salah satu modul FINA ( contoh : Faktur Penjualan ) seperti pada 
gambar dibawah ini : 
Gambar 1.a 

 
 
(Gambar 1.b) 

 



Secara otomatis Penomoran faktur mengikuti template/rancangan formulir yang sudah         
disetting sebelumnya pada menu Setting Format No. Template        
SI/PT.XXX/1807000001 (gambar 1.a ) saat ganti template/rancangan formulir        
menjadi “SI contoh” otomatis Invoice No berubah menjadi SI/XXX/1807000001 
 

1. Jika user ada edit atau hapus nomor maka nomor selanjutnya yg muncul adalah             
nomor terbesar yang ada di list transaksi ditambah 1. 

2. Jika insert yg terakhir adalah nomor di tengah maka saat simpan dan buat transaksi              
baru nomor yg tampil adalah nomor terbesar yang ada di list transaksi ditambah 1. 

3. Jika user input secara manual nomor yang belum ada transaksi tetap bisa disimpan,             
namun tidak mengubah format penomoran yg ada di tabel Format Number. 
 

Notes:  
1. Beberapa kondisi yang terjadi jika terdapat format penomoran lainnya sebagai berikut: 

a. Optional Feature Running Number By Account Cash/Bank : Secara default           
nomor yg tampil di form adalah nomor per form sesuai dengan tabel Format             
Number namun jika user buka form yang berkaitan dengan akun kas/bank (Journal            
Voucher/Other Payment/Other Receive/Vendor Payment/Customer Receipt) saat      
user pilih akun Kas / Bank maka nomor akan mengikuti penomoran atas akun Kas /               
Bank sesuai tabel Settingan Feature Cash/Bank 

b. Optional Feature Running Number by Template: Secara default sama dengan           
optional feature running number by template, namun feature running number by           
form membaca spesifik tanggal sistem/tanggal komputer sedangkan running        
number by template secara otomatis tanpa dibatasi periode pada tanggal komputer . 

c. Optional Feature Running Number Faktur Pajak: Tidak ada pengaruh karena           
fitur ini hanya berlaku di form SI pada nomor Faktur Pajak . 


