Langkah-langkah Pembuatan job open clossing untuk EMKL
1. Untuk bisa membuat Job Order Open Closing adalah Container yang diajukan open clossing harus
sudah mempunyai Job Ekspor (STY).
2. Masuk ke Webacces > pilih Online Booking > pilih Export > pilih Open Clossing > pilih Open
Closssing Request

3. Pilihlah nama kapal pada > Vessel , masukan nomer container pada > Container no, kemudian
detail container tersebut akan muncul di kolom Size/Type/Status. Harap dilakukan pengecekan
apakah container yang dimaksud sudah benar agar kesalahan input nomor tidak terjadi.

4. Jika container yang dimasukan sudah sesuai pilih > Save , kemudian tunggu proses penyimpanan
beberapa saat dan akan muncul detail container tersebut pada tabel di bawahnya.
Secara otomatis sistem telah mengirim email pada Agen Pelayaran yang bersangkutan dan planner
TPKS untuk melakukan proses Approve atas pengajuan open clossing yang telah dibuat.

5. Anda juga akan mendapatkan email pemberitahuan open closing yang telah dibuat.

6. Lakukan pengecekan secara berkala pada pilihan > Online Booking > pilih Open Clossing > pilih
Opn Clossing Monitoring, cek status jika status Pending pada bagian Agen berarti agen belum
melakukan Approve, dan jika status Pending pada bagian Planner berarti planner belum
melakukan Approve.
Agen pelayaran yang bersangkutan harus melakukan proses Approve job open clossing terlebih
dahulu agar Planner TPKS bisa melakukan Approve.

7. Jika agen dan planner sudah Approve maka anda akan mendapatkan email pemberitahuan.

8. Buka webaccess > Online Booking > pilih Open Clossing > pilih Opn Clossing Monitoring,
maka status Approve sudah di setujui oleh Agen pelayaran dan Planner TPKS.

9. Sekarang Anda sudah bisa membuat Job Order Open Clossing atas container yang diajukan.
Untuk membuatnya pilih Online Booking > pilih Export > pilih Open Clossing > pilih Job Open
Clossing

10. Pilihlah nama kapal sesuai dengan pengajuan Open Clossing pada > Vessel

11. Pilih > View Container dan akan muncul daftar container yang telah anda ajukan dan telah di
Approve baik oleh Agen dan Planner. Anda bisa memilih container yang akan dibuat job order open
clossingnya pada tabel di bawah.

12. Pilih > view Proforma

13. Pilih Create job Order

14. Pilih Print EPB

15. Silakan membayar tagihan di channel Bank menggunakan nomor Proforma (seperti pada job
import/ekspor biasanya, bukan Transfer)
16. Setelah melakukan pembayaran, container Anda sudah bisa masuk gate in. Perlu diingat bahwa
batas gate in adalah 4 jam sebelum ETD atau muatan kapal tersisal maksimal 100 sesuai
prosedur di TPKS.

