
Manual Book 

“Automatic Locking Periode” 

 

A. Pengenalan 

Apa Itu “Automatic Locking Periode”? 

Sebelum membahas apa itu “Automatic Locking Periode” sebaiknya dijelaskan         

apa itu Locking Periode. Locking periode adalah fitur di FINA yang jika diaktifkan user              

tidak akan bisa menginput ataupun mengedit transaksi yang tanggal transaksinya tidak           

diizinkan atau di-lock. Sebagai contoh, jika menginput dari bulan Maret, dan bulan            

sebelumnya harus di-lock maka cara settingya seperti di gambar (A-1). 

 

Dari pengertian di atas, locking periode adalah fitur untuk mengunci transaksi dan            

Automatic Locking Periode adalah fitur tambahan di FINA untuk membuat locking           

periode secara otomatis. Sebenarnya FINA sudah menyediakan locking periode secara          

 

 



default, tetapi user harus merubahnya secara manual setiap bulan di menu “Info            

Perusahaan” jika ingin mengaktifkannya. 

B. Keuntungan 

Dengan Menggunakan fitur Automatic Locking Periode, user tidak perlu         

mengganti bulan yang perlu di-lock, sehingga jika user mungkin lupa untuk mengubah            

bulan yang harus di-lock,  

 

dengan fitur Automatic Locking Periode, user tidak akan terlupa untuk mengganti bulan            

yang harus di-lock. Keuntungan lainnya Automatic Locking Periode:  

- Bisa disetting kapan fitur Automatic Locking Periode harus mengubah locking          

setiap bulannya.  

- Jika ada user yang jail menghapus locking bulan, akan otomatis terisi kembali jika             

ada user lain yang membuka database tersebut. 

- Tidak perlu takut user jail mengubah transaksi yang sudah di laporkan. 

 

 

C. Cara Setting 

Dengan keuntungan yang sebanyak itu pasti cara settingnya akan susah kan?  

Tidak ada yang susah di FINA, termasuk cara settingnya. 

Cukup Membuka menu  

1. Essential Data (Persiapan) 

 

 

 



2. Extended Type (Tipe Informasi Tambahan) 

 

3. Tambahkan tabel LOCKING DATE 

 

Klik New lalu isikan Name dengan LOCKING DATE dan pilih  

  

 

 



 

4. Tambahkan kolom LOCKING DATE 

Isikan Info Caption 1 dengan LOCKING DATE 

 

5. Isikan tanggal H-1 sebelum Locking bulan akan berubah. 

 

Sebagai contoh jika isi dari field "LOCKING DATE" = "5" maka saat buka FINA              

jika tanggal server adalah diatas tanggal 5 maka Bulan dan Tahun di kolom "Error              

if before" akan disesuaikan dengan tanggal dan bulan pada PC Server. 

 

 



6. Hanya user dengan level “Supervisor” dan “Admin” yang dapat masuk ke menu            

LOCKING DATE dan mengisi informasi tanggalnya. 

 

 

 




