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FITUR UMUM APLIKASI
1. PEMBUATAN TANGGAL
Untuk mengisi tanggal, sistem telah menyediakan sistem penanggalan yang terintegrasi, silahkan
klik 1A.

1A

Di layar akan muncul penanggalan untuk bulan November, 2010 (bulan pada saat Anda
mengakses). Jika tanggal yang Anda maksud adalah tanggal 10 November 2010, klik tanggal 10
(1B-1).

1B-1

Jika tanggal yang Anda maksud adalah 10 Januari 1994, maka silahkan klik 1C-1, kemudian klik
November, 2008 (1C-2).

1C-1

1C-2

Akan muncul bulan-bulan di tahun 2008, untuk menuju ke tahun 1994, silahkan klik 2008 (1D-1).
Kemudian akan muncul tahun-tahun, antara tahun 2000-2009. Silahkan klik tahun untuk
mundur ke tahun-tahun sebelumnya (1D-2) atau tanda untuk maju ke tahun-tahun
sesudahnya (1D-3).
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1D-1

1D-2

1D-3

Kemudian akan muncul tahun-tahun 1990 – 1999. Klik tahun 1994 (1E).

1E

Akan muncul tahun bulan-bulan di tahun 1994, untuk menuju ke bulan Januari, silahkan klik
Januari (1F-1). Kemudian akan muncul penanggalan di bulan Januari, 1994. Silahkan klik tanggal
10 (1F-2), maka di bagian tanggal akan muncul tanggal 10.01.1994 (1f-3).

1F-1
1F-2

1F-3

2. LAMPIRAN DOKUMEN SOFTCOPY (ATTACHMENT)
Aplikasi eProc di bagian tertentu menyediakan sarana bagi user untuk melampirkan dokumen
softcopy. Untuk melampirkan dokumen yang dimaksud, klik Browse (5A). Kemudian akan muncul
tampilan Choose File (5B). Silahkan mencari informasi yang dimaksud, kemudian klik Open (5C).
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5A

5B

5C

Dengan demikian dokumen tersebut telah dilampirkan dalam bagian tersebut (5D).

5D

3. NOTIFIKASI EMAIL
Berikut merupakan macam-macam email notifikasi yang dikirimkan oleh aplikasi eAuction Telin.
1. Email undangan eAuction :
Email ini dikirimkan oleh system jika anda diundang untuk mengikuti auction.
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2. Email Auction Diulang :
Email pemberitahuan ini dikirimkan oleh system jika auction yang anda ikuti dibatalkan dan
diulang oleh Telin.

3. Email Vendor Penawar Terendah Auction :
Email ini dikirimkan oleh system jika proses auction sudah selesai dan terdapat vendor
dengan angka penawaran terendah dibandingkan vendor lain. Semua vendor peserta
auction akan menerima email ini sebagai pemberitahuan.

4. Email pengumuman penetapan pemenang Auction
Email ini dikirimkan oleh system jika perusahaan anda ditetapkan sebagai pemenang auction
oleh Telin. Email ini akan diterima hanya oleh perusahaan yang ditunjuk sebagai pemenang
saja oleh Telin.
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MODUL VENDOR EAUCTION
PENDAHULUAN
1. TUJUAN
Modul Vendor Transaction merupakan salah satu modul yang disiapkan dalam aplikasi
eProcurement untuk keperluan penyedia barang dan jasa Telin dalam mengikuti proses auction
di Telin.
Manual ini terdiri dari beberapa bagian yang diketengahkan dalam bentuk naratif dan visual yang
disesuaikan dengan proses pengelolaan aplikasi eProcurement.

2. MENU DAN SUB MENU MODUL VENDOR AUCTION
1. Home
2. Procurement Management
 To Do List
 Procurement Monitoring
 e-Acution Monitoring
3. Vendor Tools
 View Profile

LOGIN
Untuk mengakses aplikasi eAuction Telin. silahkan ketik URL http://e-procurement.telin.co.id (1).
Masukan Username (2) dan Password (3). Kemudan tekan tombol Login (4)
1

2

3

4
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MENU HOME
Pada menu Home terdapat dashboard yang menjelaskan seluruh aktifitas penyedia barang dan
jasa yang sedang berlangsung.

1
3

2

4B
4

4A
4C

PENJELASAN:
NO

FIELD

KETERANGAN

1

Username dan vendor
name

Nama penyedia barang dan jasa

2

Hari , Tanggal dan Jam

Hari dan tanggal saat penyedia barang dan jasa mengakses
aplikasi.

3

Menu Home

Tampilan awal

4

Ringkatan
Aktifitas/Pekerjaan

Ringkasan pekerjaan penyedia barang dan jasa

4A

Aktifitas

Informasi aktifitas yang perlu ditindak lanjuti oleh penyedia barang
dan jasa

- Bid/Tender Invitation

Jumlah undangan untuk mengikuti proses pengadaan (proses
registrasi dan memasukkan quotation)

- Quotation Submited

Jumlah penawaran dari penyedia barang dan jasa yang telah
dikirimkan

- Bid Submission

Jumlah penawaran yang belum dikirim oleh penyedia barang dan
jasa

- Negotiation

Jumlah undangan untuk mengikuti proses negosiasi

- eReverse Auction

Jumlah undangan eReverse Auction

- Tender Awarded

Jumlah pengumuman tender yang dimenangkan perusahaan
tersebut
PAGE - 6

MODUL VENDOR EAUCTION

4B

Count

Jumlah proses yang ada untuk setiap aktifitas.

MENU PROCUREMENT MANAGEMENT
Menu Procurement Management dapat dimunculkan dengan meng klik tab menu Procurement
Management (1).
1

Menu Procurement Management menginformasikan seluruh aktifitas auction yang dilakukan
penyedia barang dan jasa terkait dengan proses auction di telin. Menu ini terdiri dari:
1.

Proses pengiriman penawaran

2.

Status keseluruhan aktifitas pengadaan juga dapat dimonitor di menu ini.

1. STATUS AKHIR
Setelah proses auction selesai, maka pihak Telin akan menunjuk pemenang auction tersebut.
Informasi ini dapat dilihat di sub menu Monitor (1) dimana status auction tersebut adalah
Pemenang (2).
1
2

2. EREVERSE AUCTION
Proses ini adalah proses memasukan penawaran dengan metode auction. Vendor diberikan
kesempatan untuk memasukan harga pada jangka waktu tertentu secara lebih singkat. Jika ada
undangan eAuction, maka akan ada notifikasi via email. Contoh email undangan Auction ada
pada gambar berikut :
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Kemudian setelah login ke aplikasi, pada aplikasi akan muncul jumlah angka pada aktivitas
“eReverse Auction”. Untuk memprosesnya klik pada angka tersebut.

1

Kemudian akan terbuka halaman To Do List vendor yang berisi mengenai eReverse Auction tersebut. Klik
“Proses” untuk memasukan harga.

1A

Kemudian akan terbuka form untuk memasukan penawaran. Untuk melihat detail dari undangan tersebut,
klik “Click here for Detail RFQ” (2A-1).
2A

2A1
2B
2C

2D

2E
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2F

2G

2H
2J

2I

2K

Pada form penawaran, agar diperhatikan durasi waktu yang tersisa untuk auction serta harga
penawaran terendah pada saat itu. Isi semua kolom yang dibutuhkan dan masukan harga pada
kolom harga satuan (2H), kemudian harga yang telah dimasukan akan dihitung secara otomatis
oleh sistem untuk dikalikan dengan Kuantitinya (Kolom Quantity). Agar diperhatikan pada saat
auction, anda tidak dapat memasukan penawaran lebih tinggi dari penawaran terakhir anda.
PENJELASAN:
NO
2A

MENU/KOLOM
Quotation

KETERANGAN


Quotation Number (2B) :
Nomor penawaran untuk
pengadaan ini



Delivery Time (2C) : Waktu
pengiriman barang hingga
selesai atau jika jasa, waktu
hingga pekerjaan selesai
Valid thru (2D) : Waktu
berlakunya penawaran
harga ini. Klik pada tombol “





2F

Bidding Info



” dan pilih pada tanggal
yang diinginkan
Notes (2E) : Catatan
tambahan untuk pemilik
proyek dari vendor (Jika
ada/Jika Perlu)

CONTOH ISI



Contoh Quotation
Number :
123/XII/2014



Contoh Waktu
Pengiriman : 20 hari



Contoh Penawaran
Berlaku Hingga :
06.07.2014



Contoh Catatan :
Harga terbaik

Remaining Time : Durasi
waktu auction yang tersisa.
Jika durasi waktu sudah
habis, maka anda tidak
dapat mengirimkan
penawaran.
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Your Last Price : Harga
terakhir yang anda masukan
pada saat auction.



Status : Jika terdapat symbol
“OE”, maka harga yang anda
berikan sudah dibawah dari
harga OE yang diberikan
oleh Telin. Kemudian jika
terdapat logo piala ( ),
maka harga yang anda
berikan merupakan harga
terendah dari semua
peserta auction.

2G

Bid Value

History penawaran yang anda
masukan pada saat auction
berlangsung.

2H

Item Price

Kolom untuk memasukan harga
yang akan anda tawarkan untuk
item/pekerjaan tersebut.

2I

Total

Total dari keseluruhan item, Harga
total ini dihitung secara otomatis.

2J

Save

Menyimpan penawaran.

2K

Kembali

Kembali ke halaman sebelumnya

3. TENDER AWARDED
Notifikasi pada menu ini muncul jika anda ditunjuk sebagai pemenang oleh Telin. Untuk
melihatnya, klik pada angka “1”.

1

Kemudian akan terbuka halaman to do list vendor yang statusnya “Tender Award” dan klik pada tombol
“Proses” (2).

2

Kemudian akan terbuka halaman detail mengenai auction yang sebelumnya diikuti.
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MENU VENDOR PROFILE
Menu Profile Vendor digunakan untuk menampilkan Data-data perusahaan yang sebelumnya
diisi. Untuk melakukan pembaruan data, silahkan login ke vendor.pengadaan.com.

1. VENDOR PROFILE
Untuk menampilkan profil (data-data) perusahaan yang pernah di input sebelumnya dapat
dilihat pada sub menu lihat profil. Penyedia barang dan jasa tidak dapat melakukan update pada
sub menu ini.
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