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9 ALASAN
MENGAPA APLIKASI INI LAYAK ANDA GUNAKAN!
Aplikasi (Software) Penjualan atau biasa juga dikenal dengan istilah “Software Point of Sale
(PoS)” atau ada juga yang menyebut “Software Toko” atau “Program Kasir” yang beredar di
pasaran sudah sedemikian banyaknya, harganya pun bervariasi mulai dari puluhan juta rupiah sampai
yang seharga sebungkus gorengan!
Ada baiknya kita teliti dan kritis sebelum mengambil keputusan untuk menggunakan produk software
yang ada, apalagi dengan variasi yang begitu banyak di pasaran. Orang awam cenderung membeli
produk yang berharga murah, mungkin dalam benak mereka, semua produk software itu sama saja, jadi
untuk mengirit biaya, mereka memilih produk yang termurah. Banyak yang terjebak dengan cara
berpikir seperti ini, padahal sebenarnya menggunakan software sama seperti kita berinvestasi, jika kita
berinvestasi di jalur yang benar, seharusnya hasilnya akan menguntungkan kita, manfaatnya harus jelas
terlihat!
Banyak software yang beredar di pasaran yang dibuat tidak berdasarkan filosofi atau hal dasar orang
menggunakan software yaitu efisiensi, kemudahan dan jaminan purna jual. Software yang baik,
adalah software yang tidak asal bikin dan tidak asal murah. Software yang baik adalah aplikasi yang
bisa menjamin ketepatan akurasi dalam menyajikan laporan, mempunyai fitur yang lengkap, mudah
dalam penggunaannya dan yang paling penting BEBAS ERROR!
Kami akan memperkenalkan kepada anda produk software yang bisa anda pertimbangkan
penggunaannya, jika di kemudian hari anda memutuskan untuk menggunakan software.

Selling Management System

adalah Aplikasi Penjualan yang dirancang khusus untuk membantu pebisnis yang benar-benar
menghargai waktu dan ingin mendayagunakan komputer sebagai alat bantu dalam transaksi bisnis,
penyajian laporan secara instan dan pengambilan keputusan secara cepat dan tepat, membantu Anda
melakukan transaksi bisnis di jalur yang benar, menghemat waktu dan tenaga Anda serta mendidik
Anda menjadi pebisnis yang mandiri dan profesional.
Keunggulan utama dari Aplikasi ini:

1. Labelling - Tag Price - Product Display
Banyak software yang beredar tidak menyertakan fasilitas ini, padahal fitur ini sangat penting dalam
membantu user mencetak label dari barang-barang tertentu yang tidak dilengkapi kode barcode,
menampilkan harga barang di rak sehingga memudahkan konsumen untuk mengetahui informasi
harga barang yang dijual.
Selling Management System sudah dilengkapi dengan fitur tersebut, anda bahkan bisa menginsert gambar produk yang dijual ke dalam aplikasi untuk membantu konsumen melihat harga
barang dan penampakan fisik dari barang yang bersangkutan.

Gambar 1: Sampel screen dari informasi barang
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Gambar 2: Sampel screen dari labelling (label barang non-barcode)

Gambar 3: Sampel screen dari Price Tag (label harga untuk rak)
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2. Kemudahan Meng-Entry Faktur Beli (Pembelian dari Supplier)

Untuk memasukkan faktur pembelian ke dalam sistem, sudah kami sediakan fitur untuk mengisi
margin (laba) dalam menentukan harga jual, harga lama otomatis tampil untuk barang yang pernah
dibeli sebelumnya. Ada link ke “Data Supplier” dan “Data Barang” yang memudahkan anda jika
ada supplier baru atau barang baru yang harus di buat masternya.
Pada saat memilih barang yang bersangkutan, anda bisa melihat sisa stok barang tersebut di query
pencarian.

Gambar 4: Sampel screen dari Menu Pembelian

3. Kemudahan Dalam Membuat Pemesanan atau PO (Purchasing Order)

Untuk membuat daftar beli (PO), sistem otomatis akan menampilkan barang-barang apa saja yang
perlu dipesan kembali (option minimum stok pada master barang sudah di-set terlebih dahulu).
Anda bisa memilih menampilkan barang dari supplier tertentu dan meng-cheklist barang apa saja
yang akan dicetak PO nya.
Anda juga bisa menampilkan harga beli barang sebelumnya untuk mengetahui nilai pesanan yang
akan kita buat PO nya.

Gambar 5: Sampel screen dari Menu Pemesanan
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4. Kemudahan Dalam Melakukan Transaksi Penjualan

Jika produk yang dijual tidak dilengkapi dengan barcode atau label harga, anda bisa mencari barang
tersebut dengan query pencarian yang otomatis muncul jika kursor diarahkan ke deskripsi barang,
anda bisa melihat informasi stok dan harga barang yang bersangkutan. Anda juga bisa
menampilkan barang tertentu berdasarkan kata kunci yang diketikkan (Filtering), untuk memilih
barang yang anda inginkan. Metode pembayaraannya bisa Tunai, Kartu Kredit atau Kartu Debit.

Gambar 6: Sampel screen dari Menu Penjualan

Gambar 7: Sampel screen dari Menu Penjualan (filter data barang)

Gambar 8: Sampel screen dari Metode Pembayaran
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5. Proteksi Dalam Melakukan Transaksi Penjualan

Anda bisa melakukan proteksi untuk menekan kecurangan di kasir, misalnya memaksa kasir mengentry barang yang bersangkutan dan meng-closing transaksi. Jika kasir berusaha membatalkan satu
record atau membatalkan transaksi maka akan muncul password untuk mengkonfirmasi proses
tersebut.

Gambar 9: Sampel screen dari Menu Penjualan (Proteksi Kasir)

Anda juga bisa membatasi jumlah piutang dari pelanggan tertentu (untuk pelanggan yang sering
melakukan kredit) sampai batas limit tertentu. Jika transaksi mereka sudah melampaui limit yang
diberikan, maka akan muncul warning di layar yang menginformasikan bahwa transaksi yg
bersangkutan sudah melampaui limit.
Transaksi baru bisa di-closing (disimpan/dicetak) setelah nilai transaksi tersebut dikurangi sampai
batas limit yang ditentukan. Informasi limit piutang terlihat di bawah layar penjualan.

Gambar 10: Sampel screen dari Menu Penjualan (Proteksi Piutang)
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6. Sajian Laporan Yang Lengkap dan User Friendly

Semua laporan hasil transaksi kami sajikan secara simpel dan informatif yang bisa anda jadikan
acuan dalam pengambilan keputusan bisnis. Omset penjualan bisa anda lihat berdasarkan periode
tertentu (mulai tanggal tertentu sampai tanggal tertentu). Nilai laba penjualan langsung terlihat di
laporan (untuk level “Admin”). Anda juga bisa menampilkan laporan penjualan berdasarkan
pelanggan, barang, supplier dan pilihan lain yang sudah kami sediakan.
Di dalam laporan penjualan anda juga bisa langsung melakukan koreksi “on screen”, mencetak
Surat Jalan, mencetak ulang Faktur Penjualan.
Bila ada kolom tertentu yang ingin anda tutup, tinggal menggeser kursor ke kiri (sama seperti
excel, kalau anda terbiasa menggunakannya). Laporan yang tampak di layar bisa langsung dicetak
(WYSWYG – What You See is What You Get).

Gambar 11: Sampel screen dari Laporan Penjualan (per Faktur)

Dengan men-klik judul tabel, anda bisa langsung men-sortir data yang ditampilkan (A-Z atau Z-A).
Semua laporan juga bisa anda ekspor ke format Excel, sehingga lebih memudahkan anda mengatur
lay-out laporan yang anda inginkan.

Gambar 12: Sampel screen dari Laporan Penjualan (per Barang)
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7. Kemudahan Dalam Melakukan Stok Opname

Anda bisa melakukan Stok Opname (pengecekan stok) kapan saja, sudah kami sediakan fitur untuk
mencetak lembar kerja (Form Stok Opname). Data barang bisa dicetak keseluruhan atau parsial
berdasarkan kelompok barang.

Gambar 13: Sampel screen dari Lembar Kerja (Form Stok Opname)

Jika terjadi selisih stok antara komputer dan stok real anda bisa melakukan penyesuaian pada
sistem. Nilai barang yang hilang bisa anda bebankan secara otomatis ke “Biaya Operasional”.
Operator yang melakukan penyesuaian stok akan tercatat di laporan secara otomatis. Sehingga
memudahkan anda bila ingin melakukan audit sewaktu-waktu.

Gambar 14: Sampel screen dari Menu Penyesuaian Stok
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8. Pengaturan Hak Akses Untuk Setiap User

Anda bisa men-create sendiri user yang akan menggunakan sistem, setiap user bisa anda berikan
hak akses yang berbeda-beda tergantung dari wewenang dan tanggung jawabnya.

Gambar 15: Sampel screen dari Menu Hak Akses

9. Mengakomodir Hutang-Piutang

Fitur ini juga jarang disediakan oleh software-software yang umum beredar di pasaran, padahal ini
sangat penting untuk membantu user mengontrol Cash Flow dan membantu user melihat kondisi
kesehatan perusahaan.
Fitur ini sudah kami sediakan di Selling Management System, anda bisa melihat saldo hutang
maupun piutang tiap Supplier dan Pelanggan. Pembayaran tiap faktur (baik Tunai maupun Giro)
bisa dilakukan secara bertahap dan historinya otomatis tersimpan.
Kami juga sudah menyediakan menu “Giro dan Cheque” yang akan membantu user
mendokumentasi setiap giro atau cheque yang diterima (atau yang dikeluarkan), jika tanggal jatuh
temponya sudah lewat maka ada warning yang akan muncul di baris bawah layar.

Gambar 16: Sampel screen dari Menu Data Hutang
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Sebagai tambahan, anda tidak perlu bingung memilih perangkat keras (perangkat pendukung) yang
akan anda gunakan, software kami sudah mendukung semua perangkat bantu yang ada, dari
berbagai merk yang umum beredar di pasaran. Mulai dari Barcode Scanner, Mini Printer, Pole
Display, Cash Drawer (Laci Uang) sampai Printer Barcode.

Gambar 17: Perangkat pendukung Point of Sale

Hal-hal yang kami utarakan di atas bisa menjadi acuan anda dalam menilai kualitas produk
software. Karena itu jangan salah mengambil keputusan. Jangan membuang waktu dan tenaga
anda untuk mencoba menggunakan produk software yang tidak jelas fitur dan purna jualnya.
Segera berinvestasi di jalur yang benar!
Semua fitur yang kami singgung di atas sudah anda peroleh dengan menggunakan “Selling
Management System”

Salam Sukses Untuk Anda!
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