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WEBFUEL 
 

 

WebFuel adalah generasi terkini dari program manajemen penjualan BBM (SPBU). Program ini berbasis 

WEB yang didalamnya terdapat kemudahan dan  keamanan akses data dimanapun dan kapanpun 

selama mendapatkan koneksi ke server anda. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi 

sekarang ini menuntut kita yang mempunyai mobilitas tinggi untuk dengan cepat memperoleh data 

yang kita inginkan agar dengan cepat pula kita mengambil keputusan yang tepat di era persaingan yang 

semakin ketat. WebFuel adalah jawaban untuk manajemen penjualan BBM anda. 

 

DASHBOARD 

Tampilan utama dari WebFuel adalah status dari tangki-tangki yang ada di Stasiun Pengisian Bahan 

Bakar Umum (SPBU). Tujuan dashboard menampilkan sisa stok BBM yang ada adalah untuk mengetahui 

secara langsung dan real stok yang ada di lokasi Penjualan BBM agar keberlangsungan penjualan dapat 

langsung terkontrol dengan baik. 

 

 

Informasi yang didapat dari dashboard adalah: 

• C  = Capasity : kapasitas maksimum tangki memuat BBM, satuan Liter 

• U  = Ullage : volume ruang kosong yang ada di dalam tangki, satuan Liter 

• G = Gross : volume total didalam tangki yang dihitung dari konversi tinggi permukaan BBM, 

satuan Liter 

• W  = Water : volume air yang ada di dalam tangki, satuan Liter 

• N  = Netto : volume bersih BBM yang ada di dalam tangki, satuan Liter 

• T  = Temperatur/ suhu di dalam tangki BBM, satuan ˚C 

Nozzle standby 

Nozzle aktif 

untuk transaksi 
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MASTER 

Menu master ini adalah untuk memasukkan setting dan parameter guna menyesuaikan jalannya 

program dengan keadaan realita. 

nomor SPBU, alamat lokasi SPBU dan sebagainya.

GENERAL – PROPERTY SPBU 

Didalam sub menu General - 

adalah Nomor SPBU, Nama SPBU atau Nama Perusahaan, SID, Alamat SPBU, dan Kota dimana SPBU 

tersebut berada. 

Nomor SPBU harus sesuai dengan nomor SPBU yang terdaftar di PERTAMINA dan ini adalah suatu 

nomor yang unik (tidak akan 

merupakan identitas unik yang digunakan untuk acuan pengumpulan data.

1. Klik tombol  untuk melakukan Edit terhadap data yang diinginkan.

2. No. � Ketikkan nomor SPBU yang sudah terregistrasi di PERTAMINA. Nomor ini adalah unik  

sehingga tidak mungkin sama antara satu dengan yang lain.

3. Nama � Isi dengan Nama SPBU atau Nama Perusahaan.

4. SID Pelanggan � Masukkan 3 digit karakter yang diberikan oleh PT. Phase De

Karakter ini unik dapat berupa kombinasi angka dan huruf.

5. Alamat dan Kota ���� isi dengan alamat dimana SPBU tersebut berada.

6. Klik tombol  untuk menyimpan data.

 

Menu master ini adalah untuk memasukkan setting dan parameter guna menyesuaikan jalannya 

program dengan keadaan realita. Misalnya jumlah dispenser/ pompa, jumlah tangki, nama dan/atau 

nomor SPBU, alamat lokasi SPBU dan sebagainya. 

PROPERTY SPBU  

 Property SPBU menampilkan informasi dasar dari SPBU antara lain 

adalah Nomor SPBU, Nama SPBU atau Nama Perusahaan, SID, Alamat SPBU, dan Kota dimana SPBU 

Nomor SPBU harus sesuai dengan nomor SPBU yang terdaftar di PERTAMINA dan ini adalah suatu 

nomor yang unik (tidak akan sama antara satu dengan yang lain). Begitu juga dengan SID, yang 

merupakan identitas unik yang digunakan untuk acuan pengumpulan data. 

untuk melakukan Edit terhadap data yang diinginkan. 

nomor SPBU yang sudah terregistrasi di PERTAMINA. Nomor ini adalah unik  

sehingga tidak mungkin sama antara satu dengan yang lain. 

Isi dengan Nama SPBU atau Nama Perusahaan. 

Masukkan 3 digit karakter yang diberikan oleh PT. Phase De

Karakter ini unik dapat berupa kombinasi angka dan huruf. 

isi dengan alamat dimana SPBU tersebut berada. 

untuk menyimpan data. 

Nomor SPBU yang 

terregistrasi di PERTAMINA 

Nama SPBU atau 

Nama Perusahaan 

SID sesuai yang 

terregistrasi di PT. Phase 

Delta Control (VENDOR) 

Alamat SPBU 

Tombol EDIT 

Nama Kota 

4 

Menu master ini adalah untuk memasukkan setting dan parameter guna menyesuaikan jalannya 

Misalnya jumlah dispenser/ pompa, jumlah tangki, nama dan/atau 

menampilkan informasi dasar dari SPBU antara lain 

adalah Nomor SPBU, Nama SPBU atau Nama Perusahaan, SID, Alamat SPBU, dan Kota dimana SPBU 

 

Nomor SPBU harus sesuai dengan nomor SPBU yang terdaftar di PERTAMINA dan ini adalah suatu 

sama antara satu dengan yang lain). Begitu juga dengan SID, yang 

 

nomor SPBU yang sudah terregistrasi di PERTAMINA. Nomor ini adalah unik  

Masukkan 3 digit karakter yang diberikan oleh PT. Phase Delta Control. 
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GENERAL – HAK AKSES GRUP 

Sub menu General – Hak Akses Grup ini berfungsi untuk melakukan manajemen user terhadap hak 

aksesnya dalam program WebFuel. Misalnya anda ingin menambahkan grup baru atau menghapus 

suatu grup. 

 

Pada TAB pertama ada Managemen Grup yang berfungsi untuk menambah, mengedit dan 

menghapus grup 

 Menambah Grup 

Klik  untuk membuka form baru guna memasukkan data grup baru. Nama grup 

haruslah berbeda antara satu dengan yang lain. 

 

1. Setelah muncul form Tambah Grup, isikan Nama Grup pada tempat yang sudah tersedia. 

2. Isikan pula Keterangan Grup.  

3. Klik  untuk melakukan penyimpanan atas data baru tersebut. 

4. Klik  jika ingin membatalkan dan menutup form. 

 

 

 

Tombol 

TAMBAH GRUP Tombol EDIT Tombol HAPUS 

Isi dengan 

Nama Grup 

Isi dengan 

Keterangan Grup 

Tombol Simpan 
Tombol Tutup 

TAB Manajemen 

Grup 
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Edit Grup 

Klik  untuk melakukan edit terhadap data grup yang sudah ada. 

 

1. Ubah Nama Grup sesuai keinginan anda 

2. Ubah Keterangan Grup 

3. Klik  untuk melakukan penyimpanan atas data baru tersebut. 

4. Klik  jika ingin membatalkan dan menutup form. 

Hapus Grup 

Klik  untuk melakukan hapus data grup yang dipilih. 

 

1. Tentukan grup yang akan dihapus kemudian klik  pada baris grup tersebut 

2. Muncul form seperti di atas, klik  untuk melakukan penghapusan data, klik  

untuk membatalkan proses. 

Pada TAB kedua adalah Setting Hak Akses yang berisikan tentang wewenang setiap grup terhadap 

jalannya program. 

 

Didalam menu ini anda akan mengatur wewenang setiap grup untuk menjalankan program, 

misalnya grup 1 boleh melakukan semua menu yang ada di program sedangkan grup 2 hanya boleh 

TAB Seting Hak 

Akses  

Klik diatas  untuk 

melakukan contreng/ 

kosong semua pada kolom   

Nama Grup 

Keterangan 

Tombol Tutup Tombol Simpan 

Combo Grup  
Combo Program  

Tombol Simpan  
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melakukan view saja. Semua menu sudah ditampilkan, anda cukup memberi contreng pada kolom 

yang tersedia sesuai yang anda kehendaki. 

1. Pilih nama Grup yang aka diatur wewenangnya pada combo Grup, klik dan pilih 

 

2. Pilih wewenangnya berlaku pada program apa pada combo program, klik dan pilih 

 

3. Lalukan contreng pada kolom kolom yang sesuai. 

4. Klik  untuk menyimpan hasil konfigurasi hak akses yang telah disusun. 

 

GENERAL – MANAJEMEN USER 

Menu Manajemen User ini berfungsi untuk membuat user baru atau melakukan edit terhadap user 

tertentu. Pengelompokkan user-user yang ada terhadap grup dengan wewenang tertentu akan 

mudah dilakukan disini. 

 

Tambah User 

Klik  untuk membuka form pendaftaran user baru. Setelah form pendaftaran user 

baru muncul, isikan semua data pada tempat yang telah disediakan. 

1. User ID � ketikkan nama user. 

2. Password � ketikkan password yang diinginkan. 

3. Retype Password � ulangi ketik password. 

4. Pilih Grup dalam combo yang tersedia. 

5. Pilih Aktif atau Non Aktif. 

6. Klik   untuk menyimpan data user baru tersebut dalam database. 

Tambah User  

Edit User  
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7. Klik  untuk mmbatalkan data user yang baru, dan tidak dilakukan penyimpanan 

dalam database. 

 

Edit User 

Jika suatu saat diperlukan melakukan edit User, mungkin di-non-aktifkan atau ubah password 

maka lakukan pada menu ini. 

  

1. Klik  pada baris dimana user yang akan diedit sehingga muncul form Edit User 

2. Ubah data sesuai yang di kehendaki termasuk password. Jika ingin ubah password, 

aktifkan dengan contreng . 

3. Klik  untuk melakukan penyimpanan atas data baru tersebut. 

4. Klik  jika ingin membatalkan dan menutup form. 

5. Jika ada User yang tidak di gunakan maka cukup di Non Aktif. 

GENERAL – SETTING SHIFT 

Setting Shift ini erat kaitannya dengan Operasional, sebagai batas waktu kerja tiap tiap shift dan 

pengaturan laporan. Menu Setting Shift ini berfungsi untuk menentukan kapan dan lamanya suatu 

shift itu bekerja. Secara umum, ada yang berlaku 2 shift atau 3 shift dalam 1 hari dengan lama kerja 

masing masing shift adalah 8 jam.  

 

 

User ID/ Nama User  

Password  

Retype Password  

Pilihan Grup  

Status Aktif/ Non Aktif  

Tombol Tambah/ 

simpan ke database 

Tombol Close/ batal 

Contreng di sini dahulu 

untuk merubah password 
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Jika ada pengaturan yang lain maka silakan berkonsultasi dengan Vendor, PT. Phase Delta Control. 

 

Tambah Shift 

Penambahan jumlah shift dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1. Klik  untuk membuka form tambah shift. 

2. Isi semua dengan data yang diperlukan. Untuk mengisi Jam Awal dan Jam Akhir, cukup 

klik pada kolomnya kemudian klik panah atas  untuk menambahi atau panah bawah 

 untuk mengurangi angka yang ada dalam kotak (jam, menit, detik). 

3. Klik  untuk menyimpan data yang telah diinput. 

4. Klik  untuk menutup dan keluar form. 

Edit Shift 

Edit shift dapat dilakukan sebagaimana Tambah Shift, hanya saja anda menggunakan data yang 

sudah ada untuk di ubah. 

1. Klik  pada baris yang akan di edit sehingga muncul form Edit Shift. 

2. Ubah data yang anda kehendaki sebagaimana Tambah shift. Untuk mengisi Jam Awal dan 

Jam Akhir, cukup klik pada kolomnya kemudian klik panah atas  untuk menambahi 

atau panah bawah  untuk mengurangi angka yang ada dalam kotak (jam, menit, detik). 

3. Klik  untuk menyimpan data yang telah diedit. 

4. Klik  untuk menutup dan keluar form. 

Tambah Shift  

Edit Shift  Hapus Shift  

ID Shift, isi dengan angka, misal 1,2,... 

Keterangan, misal: shift1, shift2,...  

Jam Awal  

Jam Akhir  
Tombol 

Simpan 

Tombol 

Tutup 
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5. Catatan penting adalah ID Shift tidak dapat diubah. 

 

Hapus Shift 

Klik  untuk melakukan hapus data grup yang dipilih. 

 

1. Tentukan Shift yang akan dihapus kemudian klik  pada baris tersebut 

2. Muncul form seperti di atas, klik  untuk melakukan penghapusan Shift, klik  

untuk membatalkan proses dan keluar. 

GENERAL – PROPERTY BBM 

Property BBM yang dimaksud adalah Nama atau Jenis bahan bakar beserta kode warna dan harga 

per liter (dalam Rupiah) serta margin per liter (dalam Rupiah). PERTAMINA saat ini telah 

menetapkan ada 8 jenis produk BBM yang dipasarkan, yaitu Premium, Pertalite, Pertamax, 

Pertamax Turbo, Solar, DEXlite, DEX, dan Solar non Subsidi.  

 

Berikut cara melakukan Edit pada Property BBM: 

ID Shift 

Tidak dapat 

diubah  

Keterangan  

Jam Akhir  Jam Akhir  
Tombol 

Simpan 

Tombol 

Tutup 
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1. Klik  pada baris yang akan diedit sehingga muncul form Edit Shift. 

2. Lakukan perubahan pada item yang dikehendaki. 

 

3. Klik  untuk menyimpan data yang telah diedit. 

4. Klik  untuk menutup dan keluar form. 

5. Nomor Produk tidak dapat diubah karena sebagai kode acuan dalam pengolahan data.  

GENERAL –SETTING OPERATOR 

Nama Karyawan/ Operator dapat dimasukan dalan sistem data melalui Setting Operator. Tampilan 

formnya adalah seperti berikut: 

 

Tambah Operator 

Daftar Karyawan dapat di input menggunakan menu ini. 

1. Klik  untuk membuka form tambah operator. 

Nama BBM/ Produk  

Harga BBM per liter  

Kode Warna BBM  

Margin/ laba BBM per liter  

Tombol 

Simpan 

Tombol 

Tutup 

Status Non Aktif  

Tambah Operator  
Edit Operator  
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2. Input data data yang diperlukan. 

3. Klik  untuk menyimpan data yang telah diedit. 

4. Klik  untuk menutup dan keluar form. 

Edit Operator 

Cara melakukan Edit data Operator adalah sebagai berikut:  

1. Klik  untuk membuka form tambah operator. 

 

2. Ubah data data yang diperlukan. 

3. Klik  untuk menyimpan data yang telah diedit. 

4. Klik  untuk menutup dan keluar form. 

5. ID Operator tidak dapat diubah karena sebagai acuan data. 

6. Jika Operator tersebut sudah tidak bekerja, cukup ubah status menjadi Non Aktif. 

 

GENERAL – SETTING DATABASE 

Setting database ini hanya melakukan penunjukan alamat tujuan data dan port yang digunakan.  

ID Operator, isi dengan angka dan harus unik  

No. Telepon Operator 

Alamat Operator  

Nama Lengkap Operator  

Tombol 

Simpan 

Tombol 

Tutup 

Status Aktif atau Non Aktif  

Nama Panggilan 

Operator  

ID Operator, tidak dapat diubah  

No. Telepon Operator 

Alamat Operator  

Nama Lengkap Operator  

Tombol 

Simpan 

Tombol 

Tutup 

Status Aktif atau Non Aktif  

Nama Panggilan 

Operator  
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  Jangan merubah konfigurasi yang ada tanpa sepengetahuan vendor (PT. Phase Delta 

Control) karena dapat berakibat vatal terhadap data. 

 

SETTING POMPA – SETTING GLOBAL POMPA 

Setting Global Pompa ini memuat parameter yang digunakan untuk komunikasi antara komputer 

server/ master dengan Tiket Printer (TP). Parameter-parameter tersebut adalah sebagai berikut: 

 

1. Jenis Konek TM � ada 2 pilihan yaitu Independent jika hanya menggunakan sistem 

Dispensing Pump Monitor (DPM) atau Tankmonitor jika menggunakan sistem DPM 

terintegrasi ATG/TM (tank monitor). 

2. Interval komunikasi � adalah waktu yang digunakan untuk pooling data dari device satu 

ke device berikutnya dalam satuan detik. 

3. Limitasi � jika False maka sistem limitasi tidak berfungsi; jika True maka sistem limitasi 

aktif. (Sementara, hanya beberapa merk dispenser yang dapat menggunakan sistem 

limitasi. Hubungi vendor untuk informasi lebih lanjut). 

4. Pasti Pas � jika False maka sistem Pasti Pas tidak berfungsi; jika True maka sistem Pasti 

Pas aktif. 

5. Tipe Print Nota � jika TP maka Cetak Ulang/ reprint Nota keluar langsung di TP yang 

bersangkutan; jika Serial maka Nota keluar menggunakan mini Printer Serial khusus 

untuk mencetak ulang nota. 

6. Port Utama � pilihan Com Serial yang digunakan untuk komunikasi dengan TP. 

7. Port Print � Jika Tipe Print Nota dipilih Serial maka ini adalah Com Serial yang digunakan 

untuk Mini Printe khusus cetak ulang nota. 

8. Jumlah Pompa � jumlah tiket printer yang terhubung dengan komputer master. 
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9. Klik  untuk menyimpan data yang telah dimasukkan.

SETTING POMPA – PROPERTY POMPA

Setelah selesai melakukan Setting Global Pompa, selanjutnya adalah Seting Property Pompa 

sebagai berikut: 

1. Klik  pada baris yang akan diedit sehingga muncul form 

2. Ubah masing masing parameter sesuai kondisi TP yang ada

3. Ulangi langkah nomor 1 untuk baris yang lain hingga selesai.

4. Klik  untuk menyimpan data yang telah diedit.

5. Klik  untuk menutup dan keluar form.

SETTING POMPA – SET PELANGGAN

Jika SPBU memiliki pelanggan tetap dan ingin melakukan manajemen dengan lebih baik lagi maka 

ada fasilitas Kartu Pelanggan yang berguna untuk recor

Pada menu Set Pelanggan ini hanya dapat melakukan Tambah atau Hapus Grup. 

untuk menyimpan data yang telah dimasukkan. 

PROPERTY POMPA 

Setelah selesai melakukan Setting Global Pompa, selanjutnya adalah Seting Property Pompa 

pada baris yang akan diedit sehingga muncul form Setting Pompa

 
masing masing parameter sesuai kondisi TP yang ada 

Ulangi langkah nomor 1 untuk baris yang lain hingga selesai. 

untuk menyimpan data yang telah diedit. 

untuk menutup dan keluar form. 

SET PELANGGAN 

Jika SPBU memiliki pelanggan tetap dan ingin melakukan manajemen dengan lebih baik lagi maka 

ada fasilitas Kartu Pelanggan yang berguna untuk record data transaksi masing masing pelanggan.

Pada menu Set Pelanggan ini hanya dapat melakukan Tambah atau Hapus Grup.  

 

Tombol EDIT  

Jenis BBM  

Hubungan ke Tangki  

14 

Setelah selesai melakukan Setting Global Pompa, selanjutnya adalah Seting Property Pompa 

 

Setting Pompa. 

Jika SPBU memiliki pelanggan tetap dan ingin melakukan manajemen dengan lebih baik lagi maka 

d data transaksi masing masing pelanggan. 
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Tambah Grup 

Cara melakukan Tambah Grup adalah sebagai berikut: 

1. Klik  sehingga muncul form untuk menambahkan Nama Grup. 

 
2. Ketikkan nama grup yang baru pada kolom nama grup. ID grup secara otomatis terisi oleh 

sistem. 

3. Klik  untuk menyimpan data yang telah diedit. 

4. Klik  untuk menutup dan keluar form. 

Hapus Grup 

Cara Hapus Grup adalah sebagai berikut: 

1. Pilih Grup yang akan dihapus pada combo nama pelanggan. 

2. Klik  untuk melakukan perintah Hapus Grup. 

3. Akan muncul konfirmasi data yang akan di hapus. 

 

 

4. Klik  untuk konfirmasi hapus. 

5. Klik  untuk membatalkan dan keluar. 

SETTING POMPA – SET DIGIT 

Set digit ini digunakan untuk penyesuaian data yang dikirim device dengan data yang akan di olah di 

server. Yang dimaksud disini adalah jumlah digit angka di belakang koma dari tiap item yang 

tersedia. 

 

Untuk Edit set Digit adalah sebagai berikut: 

1. Klik  pada baris yang akan diedit sehingga muncul form Setting Digit. 

Perhatikan Nama Grup 

yang akan di hapus 

ID Grup (otomatis) 

Nama Grup 

Tombol EDIT 
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2. Pilih angka digit di belakang koma menggunakan 2 atau 3 digit pada item yang tersedia. 

3. Klik  untuk menyimpan data yang telah diedit. 

4. Klik  untuk menutup dan keluar form. 

 

SETTING POMPA – DESAIN TAMPILAN POMPA 

Pada menu ini anda diberi keleluasaan untuk mengatur susunan tampilan dispenser yang ada di 

program WebFuel. Secara otomatis, susunan tampilan dispenser di WebFuel sudah ada sesuai 

dengan ID dan jumlah nozzle tiap dispensernya. 

 

Cara melakukan perubahan tampilan dispenser adalah sebagai berikut: 

1. Klik dan tahan pada gambar dimana angka ID pompa dan ID Nozzle berada. 

 

2. Drag and Drop (klik, tahan dan geser) pada lokasi yang anda inginkan.  

3. Lakukan untuk semua tampilan yang diinginkan. 

4. Klik  untuk menyimpan data yang telah diedit. 

SETTING TANGKI – SETTING GLOBAL TANGKI 

Setting Global Pompa ini memuat parameter yang digunakan untuk komunikasi antara komputer 

server/ master dengan Probe/ Sensor level BBM (ATG). Parameter-parameter tersebut adalah 

sebagai berikut: 

ID Pompa 

Pilihan DIGIT 

Klik disini untuk 

drag and drop 
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1. Port Utama � pilihan menggunakan COM ke berapa dari komputer master untuk 

melakukan komunikasi ke probe ATG. 

2. Waktu Snapshoot � adalah waktu pengambilan data secara teratur dalam satuan menit. 

3. Delay Pooling �adalah waktu yang digunakan untuk melakukan pooling dari probe satu ke 

probe berikutnya. 

4. Akhir Auto Pengisian � waktu yang ditentukan untuk menyatakan pengisian BBM ke 

tangki dari mobil pengiriman telah selesai dihitung (untuk mode pengisian auto). 

5. Klik  untuk menyimpan hasil seting yang telah anda lakukan. 

SETTING TANGKI – PROPERTY TANGKI 

Menu ini digunakan untuk melakukan setting terhadap property tangki seperti jenis BBM, nama 

tangki, kapasitas tangki, atau mungkin ada penambahan tangki baru. 

Tambah Tangki 

Cara melakukan seting penambahan tangki adalah sebagai berikut: 

 

1. Klik  untuk menampilkan form penambahan tangki. 

 

Combo pilihan 

jenis Probe/ 

type Sensor 

Combo pilihan 

pengisian auto 

Combo pilihan 

jenis BBM 
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2. Isikan semua property tangki baru pada form tersebut. 

3. Klik  untuk menambahkan data tersebut ke database. 

4. Klik  untuk menutup dan membatalkan form. 

Edit Tangki 

Cara melakukan edit tangki adalah sebagai berikut: 

1. Klik  pada baris yang akan diedit sehingga muncul form Edit tangki. 

 

2. Lakukan edit sesuai dengan yang anda inginkan. Jika ingin me-non aktif-kan tangki 

tersebut, klik pada combo status dan ubah menjadi tidak aktif. 

3. Klik  untuk menyimpan data yang telah diedit. 

4. Klik  untuk menutup dan keluar form 

SETTING TANGKI – TABEL KALIBRASI 

Tabel kalibrasi tangki diperlukan untuk konversi Level (ketinggian) permukaan BBM di dalam 

tangki menjadi volume dalam satuan liter. Tabel ini biasanya tersaji dalam bentuk tabel per 

centimeter. Idealnya setiap tangki mempunyai tabel masing masing yang telah di kalibrasi sah oleh 

pihak yang berwenang; karena jika hasil kalibrasinya tidak bagus maka hasil perhitungan Arus 

Minyak pun akan menjadi tidak bagus pula. 

Combo 

pilihan Status 
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Upload (Unggah) File Tabel Kalibrasi 

Anda dapat memasukkan file tabel kalibrasi tangki dengan cara sebagai berikut: 

1. Klik  untuk membuka form explorer untuk memilih file yang akan di-upload. 

 

2. Pilih file yang akan di-upload. Format file biasanya adalah .csv. Tips mudah 

mendapatkan format file kalibrasi adalah: 

• Download file kalibrasi yang disediakan oleh WebFuel untuk tiap tangki 

• Isikan nilai volume per centimeter sesuai tabel baru yang anda punya  

• Buka file kembali untuk upload. 

3. Pastikan File yang anda pilih adalah benar untuk tangki yang dimaksud kemudian klik 

 untuk melakukan simpan ke database. 

Download (Unduh) File Tabel Kalibrasi 

File tabel kalibrasi dalam format .csv dapat di download (unduh) dengan cara serti berikut: 

1. Pilih nama tangki yang akan di-download filenya dengan klik combo nama tangki. 

2. Klik  untuk memulai pengunduhan file. 

File-file yang dapat 

di-upload biasanya 

dalam format .csv 

Nama Tangki 

 Tabel kalibrasi tangki 
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3. Klik  untuk konfirmasi mulai proses pengunduhan. 

4. Tunggu hingga selesai dan lihat file di lokasi folder dimana file telah di unduh. (contoh 

jika anda menggunakan mozilla firefox) 

 

OPERASIONAL 

Operasional WebFuel ini sangat mudah dan praktis. Anda cukup masuk ke browser kemudian ketik 

alamatnya dan WebFuel sudah siap untuk digunakan. 

PERMINTAAN 

Entri nomor SO (nomor bukti pembelian BBM) dilakukan pada menu Permintaan ini. Data-data yang 

pernah dientri dapat anda lihat dengan cara sebagai berikut: 

 

 

1. Tentukan range yang anda inginkan (berdasar tanggal atau bulan) kemudian tentukan 

batasannya. 

 

 

2. Klik  untuk menampilkan data sesuai tentuan anda. 

Lakukan entri data permintaan dengan cara sebagai berikut: 

Klik di sini untuk 

lihat ke lokasi file 
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1. Klik  untuk menampilkan form pengisian data Permintaan 

2. Isikan semua data yang diperluakan. Dalam 1 nomor SO dapat memuat beberapa jenis BBM 

sesuai dengan transaksi  pembelian BBM yang dilakukan. 

 

3. Klik  untuk menyimpan data yang telah dientri. 

4. Klik  untuk membatalkan dan menutup form permintaan. 

DENSITY AWAL 

Density atau berat jenis BBM dapat diukur dengan menggunakan hydrometer yang secara umum 

dilakukan pada benda cair dalam volume 1liter. Density Awal ini diukur pada AWAL SHIFT PAGI 

setiap hari. 

 

Tabel yang ditampilkan hanya dalam range satu hari pada saat sekarang. 

Berikut ini langkah untuk entri density awal: 

Jam saat pembelian 

Jam saat pembelian 

NO. SO 

Jumlah Liter 
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1. Klik  utuk membuka form entry density awal. 

2. Isikan data sesuai hasil observasi kemudian nilai density standar akan terhitung secara 

otomatis. 

3. Klik  untuk menyimpan data yang telah dientri. 

4. Klik  untuk membatalkan dan menutup form permintaan. 

5. Jika terjadi salah entri dan disadari setelah klik simpan; anda dapat melakukan edit dengan 

klik  pada baris yang akan di edit kemudian ulangi langkah 1 hingga 4. 

PENERIMAAN BBM 

Menu Penerimaan BBM ini dilakukan saat proses menerima BBM dari transportir dan 

memindahkan BBM dari mobil tangki ke tangki pendam. BBM yang akan diterima diukur level-nya 

saat di tangki mobil sebelum di pindahkan dan diambil sampel dahulu untuk di ukur berapa density-

nya. Jika memenuhi standar kelayakan barulah BBM tersebut dipimdahkan (dibongkar) ke tangki 

pendam. 

 

1. Klik  sebelum BBM dilakukan proses pemindahan. 

 

2. Klik  untuk memulai proses Penerimaan BBM. 

Jam saat observasi 
Tanggal saat observasi 

Density observasi 

Density Standar 

otomatis terhitung 
Suhu BBM 

saat observasi 

Tinggi air di dalam 

Tangki pendam 

Perhatikan!!! 

MEMBUKA...TANGKI.... 

 

Background menjadi 

merah pada saat proses 

penerimaan aktif 
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3. Klik  untuk membatalkan dan keluar. 

4. Jika anda klik  maka akan muncul form informasi berhasil membuka proses penerimaan 

BBM untuk tangki yang anda maksud. Klik   untuk melanjutkan proses. 

 

5. Jika proses berhasil akan ada warn merah pada baris yang anda pilih tadi (seperti gambar). 

6. Jika proses pemindaham BBM dari mobil tangki ke tangki pendam telah selesai maka klik 

 untuk mengakhiri proses. 

 

7. Klik  untuk mengakhiri proses atau klik  jika proses ternyata belum selesai. 

DENSITY AKHIR 

Secara umum, Density Akhir diukur setelah 2 jam dihitung dari selesainya pengisian BBM di tangki 

yang bersangkutan. Sample diambil dari nozzle yang terhubung ke tangki tersebut kemudian diukur 

sebagaimana density awal. 

 

KIRIM SMS STOK 

TOTALISER SEREMPAK 

INPUT SETORAN 

 

LAPORAN 

POMPA 

Laporan yang tersaji di sini adalah semua hal yang terkait dengan penjualan BBM, dengan kata lain 

semua BBM yang keluar melalui dispenser/ pompa. 

Shift 

Laporan Penjualan Shift adalah sajian laporan penjualan yang terbatas pada 1 shift saja; jadi 

tampilan laporan hanya pada shift 1 atau shift 2 dan seterusnya. 

Perhatikan!!! 

MENUTUP....TANGKI.... 
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1. Tentukan tanggal berapa yang akan di tampilkan laporannya dengan klik pada 

 sehingga muncul kalender. Klik sesuai pilihan anda. 

 

2. Tentukan jenis laporan yang anda inginkan pada combo jenis laporan. 

 

3. Tentukan pada shift berapa laporan yang ingin disajikan. 

 

4. Tentukan jenis sajian dalam Liter atau Rupiah, juga dapat menampilkan jika ada 

perubahan harga dengan hanya klik saja sehingga muncul tanda contreng pada pilihan. 

 

5. Klik  untuk menampilkan data sesuai tentuan anda. 

6. Anda dapat melakukan export ke bentuk PDF dengan klik  atau ke bentuk 

XLS dengan klik . 

Penjualan 

Laporan yang disajikan di sini hampir sama dengan yang ada di Laporan Pompa Shift, hanya saja 

di sini anda lebih leluasa menentukan batasan range-nya. 

Export PDF Export XLS 

Tombol tampilkan 

Klik pada 

tanggal 
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1. Tentukan range yang anda inginkan (berdasar tanggal atau bulan) kemudian tentukan 

batasannya. 

 

 

2. Pilih jenis laporan yang anda inginkan pada combo yang tersedia  

 

3. Pilih mode tampilan  dengan memberi 

contreng pada pilihan. 

4. Klik  untuk menampilkan hasilnya. 

5. Anda juga dapat melakukan export file ke dalam format PDF dengan klik atau 

format XLS dengan klik . 

CATATAN: 

Mode  hanya terdapat pada beberapa merk Dispenser (pompa). Untuk info 

lebih lanjut silakan hubungi vendor (PT. Phase Delta Control). 

 

Transaksi Pompa 

Laporan Transaksi Pompa ini menampilkan semua aktifitas transaksi yang ada di masing masing 

Nozel. Bentuk tampilan semua pompa/dispenser atau hanya menampilkan satu pompa/ 

dispenser saja yang dipilih. Di menu ini juga ada fasilitas untuk melakukan cetak ulang nota. 

1. Tentukan tanggal yang ingin ditampilkan data transaksi pompanya. Kemudian tentukan 

range jam mulai kapan sampai dengan kapan. 
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2. Pilih tampilan untuk semua pompa atau hanya pada pompa tertentu saja. 

 

3. Klik  untuk menampilkan hasilnya. 

4. Anda juga dapat melakukan export file ke dalam format PDF dengan klik atau 

format XLS dengan klik . 

Jika anda ingin melakukan cetak ulang nota, lakukan langkah berikut: 

1. Klik pada transaksi yang anda inginkan untuk dicetak ulang. 

2. Kik  untuk melakukan perintah cetak ulang.  

3. Nota hasil cetak ulang akan keluar dari printer yang telah di seting pada menu Setting 

Global Pompa. 

Rekap Penjualan 

Sajian dalam grafik sangat membantu dalam memberi informasi yang cepat untuk dijadikan 

landasan menentukan suatu keputusan.  

1. Tentukan range yang anda inginkan (berdasar tanggal atau bulan) kemudian tentukan 

batasannya. 

 

 

2. Pilih jenis tampilan pada combo untuk menentukan apa yang ingin ditampilkan. 

 

3. Klik  untuk menampilkan hasilnya. 

4. Anda juga dapat melakukan export file ke dalam format PDF dengan klik atau 

format XLS dengan klik . 

 

Keterangan 

grafik garis 

Tabel data Rekap 

Penjualan 
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Log Perubahan Harga 

Menu ini sangat bermanfaat untuk melakukan review terhadap berapa kali perubahan harga 

BBM. 

 

1. Tentukan range yang anda inginkan (berdasar tanggal atau bulan) kemudian tentukan 

batasannya. 

 

 

2. Pilih jenis produk apa yang ingin ditampilkan pada combo yang tersedia 

 

3. Klik  untuk menampilkan hasilnya. 

4. Anda juga dapat melakukan export file ke dalam format PDF dengan klik atau 

format XLS dengan klik . 

Trend Penjualan 

Laporan Trand Penjualan ini menyajikan tampilan grafik trand penjualan, total penerimaan kas, 

serta jumlah transaksi. Produk BBM yang terjual pun tak luput dari tampilan grafik dan 

persentase sehingga dengan mudah kita ketahui produk apa yang paling diminati dan pada saat 

kapan terjadi puncak pembelian dan sebagainya. Dengan hal ini manajemen akan sangat 

terbantu untuk mengatur bagaimana agar pelanggan tidak terlalu antri panjang dan semua 

segera terlayani. 

1. Tentukan data yang ingin ditampilkan dalam harian, atau bulanan, atau tahunan. 

 

 

 

2. Klik  untuk menampilkan hasilnya. 

Harian 

Bulanan

Tahunan
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3. Anda juga dapat melakukan export file ke dalam format PDF dengan klik atau 

format XLS dengan klik . 

 

 
 

TANGKI 

Laporan yang tersaji di sini semuanya terkait dengan hal yang berhubungan dengan stok pada 

tangki. Semua aktifitas tanki baik pengisian BBM dari mobil transportir, snapshot, sampai arus 

minyak dapat dilihat di sini. 

Pengisian 

Laporan pengisian ini memberikan informasi tentang kapan terjadinya pengisian, posisi BBM 

sebelum dan sesudah pengisian hingga temperatur juga disajikan.  

 

 

Grafik Garis 

Grafik Donat 

Tabel Data 
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Langkah untuk mendapatkan laporan pengisian adalah sebagai berikut: 

1. Tentukan range yang anda inginkan (berdasar tanggal atau bulan) kemudian tentukan 

batasannya. 

 

 

2. Klik  untuk menampilkan hasilnya. 

3. Anda juga dapat melakukan export file ke dalam format PDF dengan klik atau 

format XLS dengan klik . 

Kinerja Transportir 

Setiap pengiriman BBM selalu melibatkan Transportir yang membawa BBM tersebut. Anda 

dapat mengetahui kinerja transportir tersebut dari sisi ketepatan kedatangan dan kualitas serta 

kwantitas BBM yang dibawanya. Berikut cara untuk mendapatkan laporan tersebut: 

 

1. Tentukan range yang anda inginkan (berdasar tanggal atau bulan) kemudian tentukan 

batasannya. 

 

 

2. Klik  untuk menampilkan hasilnya. 

3. Anda juga dapat melakukan export file ke dalam format PDF dengan klik atau 

format XLS dengan klik . 

Stok 

Pencatatan stok dilakukan setiap pergantian shift secara otomatis oleh WebFuel. Saat tiket 

printer dilakukan totalizer maka saat itu pula pencatatan stok terhadap tangki yang terhubung 

akan masuk ke database. 

1. Tentukan range yang anda inginkan (berdasar tanggal atau bulan) kemudian tentukan 

batasannya. 
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2. Pilih shift mana yang akan di tampilkan datanya pada combo yang tesedia. 

 

3. Pilih tangki apa yang akan di tampilkan datanya pada combo yang tesedia. 

 

4. Klik  untuk menampilkan hasilnya. 

5. Anda juga dapat melakukan export file ke dalam format PDF dengan klik atau 

format XLS dengan klik . 

 

 

Snapshot 

Kondisi tangki stok anda setiap saat dimonitor dan dicatat dalam waktu tertentu sesuai seting 

yang anda lakukan sebelumnya di Setting Global Tangki. Langkah untuk mendapatkan laporan 

snapshot adalah sebagai berikut: 

1. Tentukan range yang anda inginkan (berdasar tanggal atau bulan) kemudian tentukan 

batasannya. 
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2. Pilih pada combo tangki mana yang akan di tampilkan datanya. 

 

3. Klik  untuk menampilkan hasilnya. 

4. Anda juga dapat melakukan export file ke dalam format PDF dengan klik atau 

format XLS dengan klik . 

 

Event 

Laporan ini berisi tentang informasi aktifitas di tangki seperti kapan pengisian di mulai, kapan 

pengisian berakhir, kapan kondisi dalam keadaan habis atau normal kembali dan sebagainya. 

 

Grafik Garis 

Tabel Data 
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Berikut langkah untuk mendapatkan laporan event: 

1. Tentukan range yang anda inginkan (berdasar tanggal atau bulan) kemudian tentukan 

batasannya. 

 

 

2. Pilih tangki apa yang akan di tampilkan datanya pada combo yang tesedia. 

 

3. Klik  untuk menampilkan hasilnya. 

4. Anda juga dapat melakukan export file ke dalam format PDF dengan klik atau 

format XLS dengan klik . 

Arus Minyak 

Laporan arus minyak ini menyajikan tentang seberapa besar Gain/loss yang terjadi dari setiap 

tangki. Ada dua pilihan untuk sumber datanya yaitu berdasarkan DO atau berdasarkan Volume 

masuk/Penerimaan. 

 

Berikut adalah langkah untuk mendapatkan laporan arus minyak: 

1. Tentukan range yang anda inginkan (berdasar tanggal atau bulan) kemudian tentukan 

batasannya. 

 

 

2. Pilih sumber penghitungannya berdasar DO atau Volume masuk. 

 

3. Klik  untuk menampilkan hasilnya. 

4. Anda juga dapat melakukan export file ke dalam format PDF dengan klik atau 

format XLS dengan klik . 
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PASTI PAS 

Persediaan BBM 

Kualitas Harian 

TOOLS 

KUNCI NOZZLE 

Tools kunci nozzle ini akan sangat membantu operasional jika ada nozzle yang tera-nya di luar batas 

toleransi atau ada operator yang tiba tiba tidak masuk. 

 

1. Pilih nozzel mana saja yang akan dikunci dengan memberi tanda contreng pada kolom 

yang telah disediakan. 

2. Klik untuk menjalankan perintah penguncian sehinga nozzle terkunci. 

3. Jika ingin mengubah lagi status penguncian menjadi terbuka maka hilangkan tanda 

contreng  kemudian klik . 

KALIBRASI TANGKI 

Menu kalibrasi tangki ini berfungsi untuk mengaktifkan mode kalibrasi otomatis. Kalibrasi otomatis 

ini berdasarkan penjualan BBM dari tiap nozel yang terhubung dengan tangki yang diaktifkan. 

 

Setting List Data 
Hasil Kalibrasi 

Klik di sini untuk 

memberi tanda 

contreng 
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Ikuti langkah berikut untuk aktifkan kalibrasi otomatis:

1. Klik  untuk membuka form seting 

2. Isikan parameter sesuai yang anda kehendaki.

3. Klik  untuk memulai kalibrasi otomatis pada tangki yang dimaksud.

4. Klik  untuk membatalkan dan keluar.

5. Hasil auto kalibrasi akan tersedia jika telah

hasil auto kalibrasi. 

Catatan: 

Auto kalibrasi dilakukan dengan cara 

maximal) kemudian aktifkan auto kalibrasi dan gunakan untuk transaksi

bawah volume minimal). 

EDIT PENGISIAN 

Menu Edit Pengisian ini digunakan untuk melengkapi data pengisian yang pada saat proses 

pembongkaran BBM dari mobil transportir ke tangki pendam, data tersebut belum sempat diinput.

1. Tentukan range yang anda inginkan (berdasar tanggal atau bulan) kemudian tentukan 

batasannya. 

2. Klik  untuk menampilkan hasilnya.

3. Klik pada baris data pengisian yang akan dilakukan edit.

 

 

Ikuti langkah berikut untuk aktifkan kalibrasi otomatis: 

untuk membuka form seting kalibrasi otomatis. 

 

Isikan parameter sesuai yang anda kehendaki. 

untuk memulai kalibrasi otomatis pada tangki yang dimaksud.

untuk membatalkan dan keluar. 

Hasil auto kalibrasi akan tersedia jika telah selesai proses. Klik 

Auto kalibrasi dilakukan dengan cara mengisi tangki pendam hingga penuh (batas atas volume 

aktifkan auto kalibrasi dan gunakan untuk transaksi hingga habis

Menu Edit Pengisian ini digunakan untuk melengkapi data pengisian yang pada saat proses 

pembongkaran BBM dari mobil transportir ke tangki pendam, data tersebut belum sempat diinput.

yang anda inginkan (berdasar tanggal atau bulan) kemudian tentukan 

 

untuk menampilkan hasilnya. 

Klik pada baris data pengisian yang akan dilakukan edit. 

True � aktif auto kalibrasi 

False � nonaktif auto kalibrasi 

Klik pada baris yang 

akan di edit sebelum 

klik Edit Pengisian 

34 

untuk memulai kalibrasi otomatis pada tangki yang dimaksud. 

untuk melihat 

(batas atas volume 

hingga habis (batas 

Menu Edit Pengisian ini digunakan untuk melengkapi data pengisian yang pada saat proses 

pembongkaran BBM dari mobil transportir ke tangki pendam, data tersebut belum sempat diinput. 

yang anda inginkan (berdasar tanggal atau bulan) kemudian tentukan 
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4. Klik  untuk membuka form edit pengisian. 

 

5. Ketikkan data yang perlu diinput sesuai kolom yang telah disediakan. 

6. Klik  untuk menyimpan data yang telah diinput. 

7. Klik  untuk batal dan keluar. 

EDIT SETORAN 

EDIT TRANSAKSI PELANGGAN 

EDIT TOTALIZER 

Menu Edit Totalizer dapat dibuka pada user dengan level tertentu. Menu ini berfungsi untuk 

menambah data jika ada data yang gagal record karena sebab tertentu dan juga merubah data jika 

ada data yang rusak/ salah. Lakukan langkah awal sebagai berikut: 

 

1. Tentukan range yang anda inginkan (berdasar tanggal atau bulan) kemudian tentukan 

batasannya. 

 

 

 

 

Perhatikan 

Tanggal 

Perhatikan 

Nama Tangki 
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2. Pilih pompa mana yang akan ditampilkan datanya pada combo yang tersedia. 

  

3. Klik  untuk menampilkan hasilnya. 

 

CATATAN: 

Jika ingin melakukan tambah, edit, hapus data totalizer; pastikan program DPM COM dalam 

keadaan off. 

Tambah Data Totalizer 

Jika ada data totalizer yang belum masuk ke sistem karena sesuatu hal, anda dapat 

menambahkannya dengan cara sebagai berikut: 

1. Klik  untuk membuka form tambah totalizer. 

 

2. Input semua data yang diperlukan pada kolom yang disediakan. 

3. Klik  untuk menyimpan data yang telah diinput. 

4. Klik  untuk batal dan keluar. 

Edit Data Totalizer 

Jika ada data yang rusak maka perlu dilakukan edit data totaloser sebagai berikut: 

1. Klik  untuk membuka form edit totalizer. 

 

2. Ubah data yang diperlukan. 

3. Klik  untuk menyimpan data yang telah diinput. 

4. Klik  untuk batal dan keluar. 

Nomor pompa 
Tanggal 

Tanggal Nomor pompa 
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Hapus Data Totalizer 

Jika perlu menghapus data maka lakukan langkah berikut: 

1. Pilih data yang akan dihapus pada baris data yang ditampilkan. 

2. Klik  untuk mengaktifkan perintah hapus data totalizer. 

 

3. Klik  untuk konfirmasi hapus data. 

4. Klik  untuk membatalkan proses hapus data. 

MAINTENANCE 

LOGGER AKTIVITAS 

Apabila ada aktifitas yang mencurigakan dari operasional program WebFuel ini, maka dapat di lihat 

pada Logger Aktivitas untuk membantu analisa. 

 

1. Tentukan range yang anda inginkan (berdasar tanggal atau bulan) kemudian tentukan 

batasannya. 

 

 

2. Pilih aktivitas apa yang akan ditampilkan. 

 

3. Klik  untuk menampilkan hasilnya. 

Perhatikan informasi 

yang ditampilkan 
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LOGGER ERROR DB 

Apabila terjadi kesalahan pada database maka pesan error tersebut akan di tulis di logger ini. Loger 

ini sangat membantu programer untuk menemukan sumber kesalahan yang terjadi pada sistem 

database sehingga masalah dengan cepat dapat tersolusikan. 

 

1. Tentukan range yang anda inginkan (berdasar tanggal atau bulan) kemudian tentukan 

batasannya. 

 

 

2. Klik  untuk menampilkan hasilnya. 

LOGGER TOTALISATOR 

Data totalizer yang masuk ke database WebFuel semuanya akan dicatat dalam Logger Totalisator, 

sehingga jika ada kesalahan data yang masuk akan dengan mudah dilakukan penanganan. 

 

1. Tentukan range yang anda inginkan (berdasar tanggal atau bulan) kemudian tentukan 

batasannya. 

                                                                                                                             

 

2. Pilih Pompa ke berapa dan Nozzle ke berapa yang akan ditampilkan. 

 

3. Klik  untuk menampilkan hasilnya. 
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DPM COM 

Dispensing Pump Monitor Communication (DPM COM) adalah program desktop yang berkomunikasi 

dengan Tiket guna mengumpulkan data yang terkait dengan penjualan.  

 

RESTART 

Tombol restart  berfungsi untuk melakukan start ulang program DPM COM sehingga pooling 

dari awal lagi sebagaimana program baru dijalankan. Prosedur ini dilakukan jika ada sesuatu hal 

yang menyebabkan program DPM COM terjadi stack/ error. 

REFRESH TOTALIZER 

Refresh Totalizer ini bertujuan untuk mengulang komunikasi pengambilan data totalizer yang ada di 

Tiket Printer untuk di masukkan ke database.  

1. Klik  untuk mulai proses refresh totalizer. 

2. List komunikasi akan menunjukkan adanya proses komunikasi ulan untuk pengambilan data 

totalizer. 

 

List komunikasi 
Nozzle aktif 

transaksi 
Nozzle standby 

List Komunikasi pooling 

pengambilan totalizer 
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LOGIN 

Tombol  berfungsi untuk masuk ke menu setting. Hal hal yang dapat diset melalui menu ini 

adalah sebagai berikut: 

Counter 

Menu ini digunakan untuk merubah counter Transaksi atau Totalizer dengan tujuan untuk 

menyesuaikan atau mengambil ulang datanya. 

1. Klik  untuk menampilkan form Set Counter. 

 
2. Tentukan counter yang akan di set pada combo Pilih Counter . 

 

3. Tentukan di pompa berapa pada combo Pilih Pompa. 

 
4. Masukkan Nomor Counter . 

5. Pilih proses apa yang akan dilakukan: 

• Klik  untuk menyamakan counter. 

• Klik  untuk mengganti nilai counter sesuai nomor counter yang di 

masukkan. 

• Klik  untuk keluar. 

Tanggal Jam 

Menu ini berguna untuk merubah waktu (tanggal dan jam) yang ada di RTC Tiket Printer. 

1. Klik  untuk membuka form Set Tanggal Jam. 
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2. Pilih pada combo Pompa berapa yang akan disetkan. 

 

3. Isikan Tanggal dan juga Jam-nya sesuai format dd/mm/yyyy dan HH:nn:ss; atau klik 

 untuk mengambil milai dari date dan time bios komputer. 

4. Klik  untuk menjalankan perintah seting. 

5. Klik  untuk keluar dan batal. 

Counter Overlap 

Menu ini digunakan untuk mengatur nilai totalizer yang sudah OVERLAP (melewati digit yang 

ada). 

1. Klik  untuk membuka form counter overlap. 

2. Ubah nilai tot overlap sesuai dengan nilai yang seharusnya. 

 

3. Klik  untuk menyimpan seting yang baru. 

4. Klik  untuk keluar dan batal. 

  Jangan merubah konfigurasi yang ada tanpa sepengetahuan vendor (PT. Phase Delta 

Control) karena dapat berakibat vatal terhadap data. 

LIST KOMUNIKASI 

List komunikasi antara server dengan Tiket Printer dapat dimonitor pada List Komunikasi yang 

berada pada sisi kanan tampilan DPM COM. 

1. Klik  untuk menampilkan form List komunikasi. 

Nilai Totalizer 

Overlap 
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2. Pilih pada combo pompa mana yang akan ditampilkan list komunikasinya. 

 

3. Klik  untuk mengaktifkan list komunikasi. 

4. Klik  untuk batal dan keluar. 

 

 

ATG COM 

Automatic Tank Gauge Communication (ATG COM) adalah program desktop yang berfungsi untuk 

melakukan komunikasi dengan probe ATG di masing-masing tangki pendam. 

RESTART 

Tombol restart  berfungsi untuk melakukan start ulang program ATG COM sehingga pooling 

dari awal lagi sebagaimana program baru dijalankan. Prosedur ini dilakukan jika ada sesuatu hal 

yang menyebabkan program ATG COM terjadi stack/ error. 

LIST KOMUNIKASI 

List komunikasi antara server dengan Probe ATG dapat dimonitor pada List Komunikasi yang berada 

pada sisi kanan tampilan ATG COM. 

1. Klik  untuk menampilkan form List komunikasi. 

Tampilan List 

komunikasi 
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2. Pilih pada combo pompa mana yang akan ditampilkan list komunikasinya.

3. Klik  untuk mengaktifkan list komunikasi.

4. Klik  untuk batal dan keluar.

SMS COM 

Short Massage Service Communication (SMS COM) adalah program desktop yang berfungsi untuk 

mengatur sistem SMS khusus yang terkait dengan pelaporan WebFuel.

GSM khusus yang setiap saat berkomunikasi dengan komputer sever.

DASHBOARD 

Tampilan ini sudah dapat menginformasikan kinerja SMS COM. Terdapat sisa pulsa, kekuatan sinyal 

GSM, juga list komunikasi antara server dengan GSM.

Pilih pada combo pompa mana yang akan ditampilkan list komunikasinya. 

  

untuk mengaktifkan list komunikasi. 

untuk batal dan keluar. 

Service Communication (SMS COM) adalah program desktop yang berfungsi untuk 

mengatur sistem SMS khusus yang terkait dengan pelaporan WebFuel. Program ini terhubung dengan 

GSM khusus yang setiap saat berkomunikasi dengan komputer sever. 

ni sudah dapat menginformasikan kinerja SMS COM. Terdapat sisa pulsa, kekuatan sinyal 

GSM, juga list komunikasi antara server dengan GSM. 

Tampilan List 

komunikasi 
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Service Communication (SMS COM) adalah program desktop yang berfungsi untuk 

Program ini terhubung dengan 

ni sudah dapat menginformasikan kinerja SMS COM. Terdapat sisa pulsa, kekuatan sinyal 
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INBOX 

Tab INBOX menampilkan sms-sms 

OUTBOX 

Tab OUTBOX menampilkan sms

berhasil terkirim. 

SENT ITEMS 

Tab SENT ITEM menampikan semua isi pesan yang terkirim dan nomor tujuannya yang secara 

otomatis di kirim oleh sistem SMS COM.

CEK PULSA 

Tombol  berfungsi untuk melakukan cek pulsa yang masih ada dan masa berlakunya. Informasi 

tentang sisa pulsa dan masa berlaku terakhir berada di kanan bawah dari form SMS COM. 

List komunikasi 

terhadap server

Nomor pengirim

Nomor tujuan

Nomor tujuan

 

sms yang pernah yang masuk ke nomor SMS server .

 

Tab OUTBOX menampilkan sms-sms yang pernah keluar berikut nomor tujuannya

 

Tab SENT ITEM menampikan semua isi pesan yang terkirim dan nomor tujuannya yang secara 

otomatis di kirim oleh sistem SMS COM. 

 

berfungsi untuk melakukan cek pulsa yang masih ada dan masa berlakunya. Informasi 

tentang sisa pulsa dan masa berlaku terakhir berada di kanan bawah dari form SMS COM. 

Kekuatan Sinyal 

yang diterima 

Status koneksi 

dengan server 

Sisa pulsa dan masa 

aktif kartu SIM 

List komunikasi 

terhadap server 

Isi pesan/ SMS Nomor pengirim 

Nomor tujuan Keterangan 

Nomor tujuan Isi pesan/ SMS 
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pernah yang masuk ke nomor SMS server . 

berikut nomor tujuannya tetapi belum 

Tab SENT ITEM menampikan semua isi pesan yang terkirim dan nomor tujuannya yang secara 

berfungsi untuk melakukan cek pulsa yang masih ada dan masa berlakunya. Informasi 

tentang sisa pulsa dan masa berlaku terakhir berada di kanan bawah dari form SMS COM.  
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DAFTAR PESAN 

Daftar Pesan adalah laporan semua pesan masu

sehingga dapat dipilah sesuai keinginan anda untuk menampikannya.

1. Klik  untuk membuka tab 

2. Tentukan range tanggal yang anda inginkan.

3. Tentukan pesan Inbox atau pesan Outbox.

4. Klik  untuk menampilkan laporan sesuai sedengan yang telah anda set.

SETTING (LOGGIN/LOGOUT)

Menu Setting ini berfungsi untuk mengatur sistem SMS COM baik dari segi komunikasi hingga list 

number. 

Isi tab setting

 

Daftar Pesan adalah laporan semua pesan masuk atau keluar yang masuk ke dalam database 

sehingga dapat dipilah sesuai keinginan anda untuk menampikannya. 

untuk membuka tab Daftar Pesan. 

Tentukan range tanggal yang anda inginkan. 

 

Tentukan pesan Inbox atau pesan Outbox. 

 

untuk menampilkan laporan sesuai sedengan yang telah anda set.

 

SETTING (LOGGIN/LOGOUT) 

Menu Setting ini berfungsi untuk mengatur sistem SMS COM baik dari segi komunikasi hingga list 

 

Masa aktif (dd/mm/yyyy) 

Isi tab setting 
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k atau keluar yang masuk ke dalam database 

untuk menampilkan laporan sesuai sedengan yang telah anda set. 

 

Menu Setting ini berfungsi untuk mengatur sistem SMS COM baik dari segi komunikasi hingga list 
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Jika ingin masuk ke menu ini harus LOGIN d

1. Klik  untuk menampilkan form Login.

2. Masukkan user dan password.

3. Klik  untuk membuka tab seting.

Komunikasi 

Setting Komunikasi bertujuan untuk mengatus cara komunikasi antara device 

komputer server. 

1. Klik  untuk membuka tab komunikasi.

2. Isikan semua parameter sesuai dengan yang seharusnya.

3. Klik  untuk menyimpan hasil seting parameter tersebut.

Jika perlu melakukan tes SMS dari sistem SMS COM maka lakukan sebagaiberikut:

Tombol Logout 

Jika ingin masuk ke menu ini harus LOGIN dahulu sebagai berikut: 

untuk menampilkan form Login. 

 

user dan password. 

untuk membuka tab seting. 

 

Setting Komunikasi bertujuan untuk mengatus cara komunikasi antara device 

untuk membuka tab komunikasi. 

Isikan semua parameter sesuai dengan yang seharusnya. 

untuk menyimpan hasil seting parameter tersebut. 

Jika perlu melakukan tes SMS dari sistem SMS COM maka lakukan sebagaiberikut:

Tab Setting terbuka 
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Setting Komunikasi bertujuan untuk mengatus cara komunikasi antara device (GSM) dengan 

 

Jika perlu melakukan tes SMS dari sistem SMS COM maka lakukan sebagaiberikut: 
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1. Klik  untuk membuka form Tes SMS. 

 

2. Ketikkan nomor tujuan untuk menerima SMS tes. 

3. Klik  untuk mulai kirim. 

4. Klik  untuk membatalkan dan keluar. 

Property 

Setting Property ini berfungsi untuk melakukan seting ALIAS nama Produk BBM dan Tangki di 

sistem SMS COM. 

1. Klik  untuk membuka tab Set Produk (Property ). 

2. Pilih BBM atau Tangki pada pilihan yang telah tersedia. 

 

 

3. Klik  untuk menyimpan hasil setting. 

Hapus Inbox SIM 

Tombol  Hapus inbox ini berfungsi untuk menghapus semua inbox yang ada pada SIM. 

Ubah nama ALIAS 

BBM disini 

Ubah nama ALIAS 

Tangki disini 

Ketik nomor tujuan 

disini 
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List Number 

Setting List Number ini berfungsi untuk memasukkan nomor HP yang akan di

menerima dan meminta  laporan dari SMS COM.

1. Klik  untuk membuka Setting 

2. Klik  untuk menambahkan Nomor HP 

3. Ketik Nomor HP yang akan diautorized dan jika perlu dengan nama penggunannya.

4. Tentukan Jenis BBM dan Tangki apa saja yang akan dilaporkan

contreng pada tempat yang telah disediakan

5. Klik  untuk menyimpan hasil seting.

6. Klik  untuk menghapus nomor yang telah dipilih.

7. Klik  untuk menyimpan konfigurasi terakhir atau 

konfigurasi terakhir saat akan keluar.

Ketik nomor 

HP disini 

Geser Scroll untuk 

kolom berikutnya 

Setting List Number ini berfungsi untuk memasukkan nomor HP yang akan di

menerima dan meminta  laporan dari SMS COM. 

untuk membuka Setting  

untuk menambahkan Nomor HP  

 

Ketik Nomor HP yang akan diautorized dan jika perlu dengan nama penggunannya.

kan Jenis BBM dan Tangki apa saja yang akan dilaporkan dengan memberi tanda 

contreng pada tempat yang telah disediakan. 

untuk menyimpan hasil seting. 

untuk menghapus nomor yang telah dipilih. 

untuk menyimpan konfigurasi terakhir atau  untuk 

konfigurasi terakhir saat akan keluar. 

 

Jika ingin 

memberi nama 

ketik di sini 

Klik disini 

untuk memberi 

tanda contreng 
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Setting List Number ini berfungsi untuk memasukkan nomor HP yang akan di-autorized untuk 

 

Ketik Nomor HP yang akan diautorized dan jika perlu dengan nama penggunannya. 

dengan memberi tanda 

 

untuk membatalkan 
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STANDARD OPERATIONAL PROCEDUR (SOP) 

Standard operational procedur ini bertujuan agar dalam menjalankan penjualan BBM dan kemampuan 

telusur kualitas BBM tetap terjaga. SOP WebFuel yang harus dilakukan terkait dengan penjualan dan 

penerimaan adalah sebagai berikut: 

1. Setiap awal Shift 1 (pagi) diwajibkan mengambil sample BBM dari tiap tangki melalui Nozzle 

yang terhubung. Lakukan pengukuran Density dan perikasa level air di dalam tangki. Setelah 

mendapatkan datanya, input data tersebut ke dalam sistem WEBFUEL DENSITY AWAL. 

2. Jika ada kedatangan truk transportir BBM pada shift 1 maka lakukan langkah Pembongkaran 

muatan BBM. 

• Ukur level BBM (dan pastikan tidak ada air) di dalam tangki kompartemen BBM yang akan 

dibongkar. 

• Ambil sample BBM dari kran/valve tempat BBM keluar dari tangki kompartemen. 

• Periksa kualitas, kandungan air (jika ada) dan ukur density sampel. 

• Periksa level BBM di dalam tangki pendam, dan juga level airnya (dapat melihat melalui 

WEBFUEL) 

• Lakukan pembongkaran jika data sudah memenuhi syarat. 

• Input data tersebut pada WEBFUEL PENERIMAAN. 

• Jika kedatangan truk tersebut mendekati pergantian shift, maka lakukan pembongkaran 

setelah pergantian shift agar laporan pengisian tidak terbagi. 

3. Setelah 2 jam dari selesainya pembongkaran lakukan pengambilan sample BBM dari nozel yang 

terkait dengan tangki yang baru saja menjalani proses bongkar. Lakukan pengukuran Density 

dan perikasa level air di dalam tangki. Setelah mendapatkan datanya, input data tersebut ke 

dalam sistem WEBFUEL DENSITY AKHIR. 

4. Shift 1 telah berakhir. Lakukan prosedur totalizer untuk semua tiket printer pada dispenser. 

Setelah semua tiket printer ditotalizer otomatis semua data penjualan sudah masuk ke 
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WEBFUEL. Cek dengan membuka WEBFUEL LAPORAN PENJUALAN. Cetak laporan Shift 1 jika 

perlu. 

5. Pada Shift 2, lakukan no. 2 dan no. 3 jika ada kedatangan truk transportir BBM. 

6. Shift 2 telah berakhir. Lakukan prosedur totalizer untuk semua tiket printer pada dispenser. 

Setelah semua tiket printer ditotalizer otomatis semua data penjualan sudah masuk ke 

WEBFUEL. Cek dengan membuka WEBFUEL LAPORAN PENJUALAN. Cetak laporan Shift 2 jika 

perlu. 

7. Pada Shift 3, lakukan no. 2 dan no. 3 jika ada kedatangan truk transportir BBM. 

8. Shift 3 telah berakhir. Lakukan prosedur totalizer untuk semua tiket printer pada dispenser. 

Setelah semua tiket printer ditotalizer otomatis semua data penjualan sudah masuk ke 

WEBFUEL. Cek dengan membuka WEBFUEL LAPORAN PENJUALAN. Cetak laporan Shift 3 jika 

perlu. 

*) Prosedur diatas adalah untuk SPBU yang menggunakan sistem 3 shift. Jika ada yang berbeda 

maka menyesuaikan. 

 

 

TROUBLESHOOTING 

PERMASALAHAN INDIKATOR SOLUSI 

1. Pompa Diskonek ke  

Server. 

Di program WEBFUEL dan DPM COM akan 

tampil gambar nozzle dengan tanda silang. 

 

• Tampilan WEB: 

 
• Tampilan DPM COM: 

 
 

1. Lakukan prosedur restart 

pada DPM COM dan juga 

restart WEBFUEL. 

2. Cek fungsional pada Tiket 

Printer. Lakukan restart pada 

Tiket Printer. 

3. Jika langkah 1 dan 2 belum 

solusi, lakukan SETING ulang 

pada Tiket Printer (menu #5). 

4. Jika perlu segera hubungi 

Teknisi PT. PDC. 

2. Data totalizer tidak 

masuk. 

Angka totalizernya selalu 0 (nol) 

 

 
 

1. Lakukan prosedur Refresh 

totalizer. 

2. Jika masih belum masuk 

lakukan prosedur set counter 

totalizer. Set angka counter 

mundur 2 dari yang sekarang 

tampil di list komunikasi. 

(misal sekarang counter 

Totalizer = 10 maka set 

menjadi 8).  

3. Jika perlu segera hubungi 

Teknisi PT. PDC. 
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3. Nozzle “terkunci” 

secara software, 

Nozzle tidak dapat 

dipakai transaksi.  

Di program DPM COM akan menampilkan 

nozzle  yang digembok sedangkan di 

WEBFUEL gambar nozzle tersebut hilang. 

• Tampilan WEB (diskonek): 

 
• Tampilan DPM COM (diskonek): 

 
 

1. Lakukan Prosedur buka kunci 

nozzle pada menu Tools-Kunci 

Nozzle untuk mengaktifkan 

kembali nozzle tersebut. 

2. Restart PC server jika 

diperlukan. 

3. Jika perlu segera hubungi 

Teknisi PT. PDC.  

4. Probe Diskonek ke 

server. 

Di program ATG COM akan menampilkan 

gambar tangki penuh dengan tulisan 

DISCONNECT, sedangkan di WEBFUEL 

akan terlihat update terakhir data lebih dari 

1menit yang lalu. 

• Tampilan di ATG COM (diskonek): 

• Tampilan di WEB (diskonek): 

 
 

 

 

 

1. Lakukan restart program ATG 

COM terlebih dahulu, 

kemudian restart WebFuel 

jika diperlukan. 

2. Jika belum tersolusikan, 

restart panel Integrated 

(biasanya berada dekat 

komputer server) dengan cara 

mematikan powernya, 10 

detik kemudian di nyalakan 

kembali. 

3. Jika masih belum tersolusikan, 

gunakan multitester (AVO) 

untuk mengukur tegangan 

output adaptor panel. Jika 

output kurang dari 15VDC 

maka ganti baru. 

4. Jika diperlukan periksa kabel 

tanam yang menghubungkan 

antara panel dengan Probe; 

gantilah jika kabel putus. 

5. Pastikan bahwa ID Probe (ID 

Controller) yang terdaftar di 

Setting Tangki. Jika probe 

yang mengalami gagal 

komunikasi dengan komputer 

server, segera hubungi Teknisi 

PDC. 

5. Jumlah pengisian 

tidak sesuai dengan 

DO, padahal satu  

kompartemen tangki 

sudah di bongkar 

habis. 

 

Misalnya di surat pengiriman BBM (PNPB) 

tercantum DO/LO = 8000 liter, tetapi 

setelah di bongkar ternyata ATG 

menunjukkan angka 7200 liter.  

1. Cek Level BBM di tangki 

pendam dengan stik ukur 

(lakukan sounding/deeping). 

Bandingkan hasilnya dengan 

yang terbaca oleh ATG 

(toleransi ± 1 mm). 

2. Jika hasil pembacaan level 

Noozle hilang 

Nozzle tergembok 

 

Status update data 

lebih dari 1 menit 

Status Disconnect 



52 

 

WEBFUEL      PDC 

 

sudah sama, dapat dipastikan 

bahwa hasil tabel kalibrasi 

tangki tersebut tidak tepat. 

Hubungi dinas metrologi 

setempat atau yang 

mempunyai legalitas terhadap 

kalibrasi. 

6. Saat ada Pengisian 

BBM ke tangki 

pendam tetapi tidak 

masuk kedalam 

database. 

Laporan snapshoot menunjukkan adanya 

pertambahan level dan volume BBM dalam 

tangki pendam tetapi di laporan pengisian 

tidak tampil.  

1. Pastikan bahwa sistem 

Webfuel dalam mode 

Pengisian Otomatis. Jika 

disepakati dalam mode 

pengisian otomatis. 

2. Pastikah bahwa saat 

pengisian terjadi telah 

melakukan klik tangki untuk 

pengisian pada sistem 

WebFuel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Hasil karya putra bangsa Indonesia untuk menjawab tantangan perkembangan teknologi yang serba cepat, 

praktis dan akurat khususnya pengolahan data untuk melakukan manajemen STOK dan PENJUALAN BBM 

berbasis WEB] 
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