
FAQ APLIKASI  KLAIM MBU

No. Pertanyaan Jawaban

1 Saya tidak bisa login aplikasi eKlaim karena saat klik tombol Submit loading lama sekali dan muncul 
pesan connection time out. Apa yang harus saya lakukan ?

Bisa lakukan beberapa pengecekan sbb:
1. Login gunakan komputer lain. Jika di komputer lain bisa, berarti komputer yang bermasalah atau kabel UTP 
(kabel LAN) tidak terhubung. 
2. Jika di komputer lain juga tidak bisa login, bisa login aplikasi lain (misal : eHelpdesk). Jika bisa login aplikasi 
eHelpdesk, berarti aplikasi eKlaim sedang bermasalah dan bisa informasikan kepada IT Application. 
3. Jika tidak bisa login aplikasi eHelpdesk juga, bisa cek jaringan local. Jika jaringan local bermasalah, bisa cek ke 
provider setempat atau informasikan kepada IT Support. 
4. Jika jaringan local tidak bermasalah, bisa informasikan kepada IT Support untuk pengecekan koneksi ke Kantor 
Pusat. 
5. Jika koneksi ke Kantor Pusat tidak bermasalah, bisa informasikan ke IT Application buat pengecekan ke Server 
Web/Database.   

2 Saya tidak bisa login aplikasi eKlaim karena saat klik tombol Submit muncul pesan "Maaf, batas waktu 
untuk ubah password sudah habis". Apa yang harus saya lakukan ?

Jika muncul pesan ini berarti sudah melewati 15 hari dari tgl. expired password dan user tidak lakukan Change 
Password. Jadi bisa klik tombol Forgot Password dan "Password Sementara" akan dikirimkan ke email atasan 
user (pada tampilan akan tertulis send ke email siapa). Setelah itu, bisa minta kepada atasan untuk forward 
"Password Sementara" tersebut buat login ke aplikasi. Nanti akan diminta untuk lakukan Change Password dan 
bisa diganti dengan password yang diinginkan.

3 Setelah login aplikasi eKlaim, saat klik pada satu menu aplikasi hanya muncul di Internet Explorer "The 
page can not be displayed". Apa yang harus saya lakukan ?

Pada Internet Explorer, ke menu Tools - Internet Options, tab Advanced bagian Browsing, uncheck Show friendly 
HTTP error messages. 
Setelah itu, tolong capture dan informasikan kepada IT Application melalui eHelpdesk.

4 Pada Inbox Pembayaran Bengkel, jika saat transfer ke Kantor Pusat muncul proteksi “Nilai Kwitansi tidak 
sama dengan Total WO”. Apa yang harus dilakukan ?

Cek kembali semua WO pada klaim tersebut dan pastikan No. Kwitansi dan Nilai Kwitansi yang diisi sudah sesuai. 
Jika Total Nilai WO dan Nilai Kwitansi sudah sesuai, baru bisa transfer ke Kantor Pusat.

5 Apakah posisi untuk klaim ini bisa dipindahkan ke “ACCEPTOR” ?

Posisi klaim akan berubah menjadi “ACCEPTOR” jika saat akseptasi dilakukan, semua WO lainnya sudah di aksep 
dan semua Outstanding sudah ada akseptasinya, maka posisi klaim tersebut akan langsung berubah menjadi 
“ACCEPTOR”. Outstanding yang dimaksud adalah semua Outstanding yang di input pada klaim ini (Contoh : 
Constructive Total Loss, Partial Loss, TJH Harta Benda Mobil, TJH Cidera Korban Manusia, dll).

6 Apakah progress untuk klaim ini “SUDAH SELESAI” ?
Progress klaim akan berubah menjadi “SUDAH SELESAI” jika semua WO pada klaim tersebut sudah di aksep dan 
jika proses klaim tanpa WO pastikan memang tidak input Outstanding Partial Loss (untuk kendaraan OD) / TJH 
Harta Benda Mobil (untuk kendaraan TJH). 

7 Saat request pindah bengkel muncul pesan “Tidak bisa pindah bengkel karena WO sudah masuk ke 
Quotation dan sudah dipilih Suppliernya.”. Kenapa tidak bisa ? Request pindah bengkel bisa dilakukan jika belum input Tanggal Actual Masuk dan belum penentuan pemenang.

8 Saat request pindah bengkel muncul pesan “Bengkel tujuan belum memiliki pricelist / list kategori”. 
Kenapa tidak bisa ?

Request pindah bengkel bisa dilakukan apabila kategori kendaraan terdaftar pada bengkel tujuan dan ada harga 
perbaikan untuk kategori tersebut.



9 Kenapa tombol Save tidak muncul di Inbox Bengkel saat mau update progress perbaikan kendaraan ? Cek di Inbox Bengkel pada list WO Ganti, jika pada link Status Penerimaan Sparepart ditandai warna merah berarti 
harus diisi status penerimaan sparepartnya karena ada part pada WO tersebut yang sudah melebihi janji kirim.

10 Data muncul sebagai OS Repair tapi info dari Tim Repair tidak ada pada Inbox. Apa pengajuan WO ganti 
ini sudah dijawab atau belum dijawab oleh Tim Repair ?

Cek pada Admin Klaim di link Detail Klaim, kemudian masuk ke link History Approval WO. Pada halaman ini bisa 
terlihat WO awalnya dan juga di split menjadi WO baru. Juga bisa dilihat kapan pengajuan dan sudah dijawab atau 
belum oleh siapa.

11 Kenapa saya tidak bisa ajukan Request Cash Advanced untuk WO ini ? Cek kembali supplier pemenang untuk WO ini. Request Cash Advance hanya bisa dilakukan oleh user cabang 
sesuai cabang supplier pemenang.

12 Apakah bisa hapus kendaraan klaim yang memang tidak dipakai ?
Jika memang belum ada WO untuk kendaraan tersebut, bisa dihapus gunakan login Korwil. Tetapi jika ada request 
pindah bengkel untuk kendaraan tersebut yang belum dijawab, harus jawab Tolak terlebih dahulu dari inbox Buka 
Proteksi setelah itu baru bisa dihapus.

13 Saya sudah ajukan Request Survey Lintas Cabang, kenapa info dari cabang tujuan tidak muncul di inbox 
?

Saat ini pengajuan Request Survey Lintas Cabang untuk satu klaim hanya bisa dilakukan 1x ke cabang tujuan. 
Jadi tolong pastikan cabang tujuan yang diisi sudah benar, supaya hasil survey beserta data WO bisa diisi oleh 
cabang tujuan.

14 Kenapa di login bengkel tidak bisa Save saat mau jawab Tolak Premium Repair ?
Semua panel yang diajukan Premium Repair harus dijawab oleh bengkel (Terima atau Tolak). Setelah semua 
panel dijawab, bengkel bisa klik tombol Proses Premium Repair. Tombol Save di inbox bengkel untuk simpan 
progress perbaikan (bukan untuk jawab Premium Repair).

15 Kenapa WO Ganti ini tidak auto accept ? Auto aksep untuk WO Ganti dijalankan apabila status aksep Supplier tersebut “Auto Accept” dan supplier sudah 
kirim part ke Bengkel & sudah Upload DO dan part sudah diterima oleh Bengkel dengan kondisi barang “Sesuai”.


