PANDUAN SOFTWARE LANGGANAN JASA (VERSI A) #SLJA#
Termasuk dalam kategori software ini adalah:
•

Software Sewa Kamar Kost

•

Software Data Pelanggan Hotspot

•

Software Persewaan PS

•

Software Fitness Center (Fitness Center Membership)

•

Dll.

Fungsi utama dari software ini adalah mendata produk jasa yang dijual atau disewakan kepada pelanggan.
Data produk tersebut didata di menu Produk. Pelanggan juga harus di data. Untuk mendata pelanggan bisa
dilakukan di menu Pelanggan. Kemudian pelanggan bisa titip uang atau deposit dana di menu Transaksi
Saldo. Deposit ini artinya pelanggan sudah membayar tapi belum menggunakan layanan yang disediakan.
Kemudian untuk melakukan transaksi bisa dilakukan di menu Transaksi Produk. Disediakan pula beberapa
laporan seperti Laporan Cashflow, Laporan Pendapatan, serta Laporan Pendapatan Diterima Dimuka. Nota
bisa dicetak baik menggunakan printer dot matrik maupun inkjet.

INSTALASI
Agar bisa menjalankan software ini, maka Anda harus melakukan instalasi ke dalam komputer. OS yang bisa
digunakan umumnya adalah sebagai berikut: Windows 98 SE, Windows Me, Windows 2000, Windows XP,
Windows Vista, Windows 7, Windows 8. Namun demikian, untuk Windows Vista, 7, 8 anda harus melakukan
compatibility atau bisa juga mematikan system UAC di windows Anda.
Untuk melakukan instalasi silakan download installernya dari internet atau dari CD atau lainnya.
Silakan dobel klik file installernya lalu ikuti petunjuk di layar yang muncul.

MENJALANKAN
Untuk menjalankan software ini bisa dilakukan dengan melakukan klik atau dobel klik shorcut software ini di
start menu atau di dekstop Windows anda.

COMPATIBILITY
Ketika software anda jalankan, mungkin akan muncul pesan seperti berikut:

“Software ini tidak bisa jalan dengan sempurna dengan pengaturan Windows anda saat ini. Jika anda menggunakan
Windows Vista, Windows 7 atau Windows 8, anda bisa mencoba langkah salah satu atau beberapa langkah berikut ini,
silakan dicoba sampai pesan ini tidak muncul lagi. -Matikan system UAC (User Access Control), geser sampai posisi
paling bawah.-Jalankan software ini dengan mode administrator (Klik kanan pada shortcut atau pada file programnya,
klik Properti, klik Compatibility, centang Run as an administrator, Apply Ok -Silakan compatibilty software ini ke XP
SP2 atau XP SP3. Ketiga langkah di atas bisa dilakukan salah satau atau semuanya sampai pesan ini tidak muncul lagi“

Jika muncul pesan seperti itu maka ada beberapa bagian yang tidak bisa jalan, misalnya deteksi hardisk dan
beberapa menu software yang mengandung tanggal juga tidak bisa jalan. Maka bisa anda compatibility seperti
berikut.

Klik kanan pada shorchut atau bisa juga pada file programnya lalu klik Property.
Setelah klik property maka akan muncul seperti berikut:

Silakan klik tab Compatibility, lalu centanglah “Run this program in compatibility for: Windows XP (Service
Pack ..)
Klik Ok. Silakan jalankan softwarenya, maka biasanya sudah lancar.

PRODUK
Menu produk digunakan untuk mendata produk layanan jasa yang disediakan.

Klik tombol Tambah untuk mengisikan data baru.
Dobel klik item yang akan diedit jika ingin mengubah data yang sudah ada.
Pilih lalu klik hapus jika ingin menghapus data tertentu.

PELANGGAN
Menu Pelanggan digunakan untuk mendata pelanggan yang menggunakan jasa.

Klik tombol Tambah untuk mengisikan data baru.
Dobel klik item yang akan diedit jika ingin mengubah data yang sudah ada.
Pilih lalu klik hapus jika ingin menghapus data tertentu.

TRANSAKSI SALDO
Menu Transaksi Saldo digunakan untuk mendata deposit pelanggan. Misalnya pelanggan ingin membayar
atau titip uang, maka bisa di data di sini. Di menu ini ada SETOR ada AMBIL. Jika pelanggan setor maka
saldonya akan bertambah, jika ambil maka saldonya akan berkurang.

Klik tombol “(+) SETOR SALDO” jika pelanggan setor uang atau dana. Ini akan menambah saldo
pelanggan.
Klik tombol “(-) AMBIL SALDO” jika pelanggan meminta uangnya kembali. Ini akan mengurangi saldo
pelanggan.
Contoh tampilan nota atau struknya adalah sebagai berikut:

TRANSAKSI PRODUK
Transaksi produk digunakan untuk mencatat transaksi produk yang disediakan.

Klik “INPUT TRANSAKSI” untuk mengisi transaksi ini.
Pilih pelanggan mana yang akan menggunakan produk layanan.
Pilih produk mana yang akan digunakan.
Pilih metode bayar: TUNAI jika dibayar menggunakan uang tunai, SALDO jika dibayar pakai saldo atau
deposit, SALDO+TUNAI jika sebagian dibayar pakai saldo sebagian menggunakan Tunai.
Klik SIMPAN, maka transaksi akan tersimpan ke database.
Jika diperlukan nota atau struk, silakan klik CETAK.
Jika sudah, klik Keluar.
Contoh tampilan nota atau struknya adalah sebagai berikut:

LAPORAN CASHFLOW
Laporan cashflow menunjukkan aliran uang yang terjadi.

LAPORAN PENDAPATAN
Laporan pendapatan menjukkan pendapatan yang sudah menjadi hak, baik yang dibayar menggunakan saldo
maupun tunai.

LAPORAN PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
Laporan pendapatan diterima di muka adalah dana yang sudah disetor oleh pelanggan namun belum menjadi
hak. Hal ini karena pelanggan belum menggunakan produk yang disediakan. Biasanya ini bisa disebut hutang.
Selain itu pelanggan juga bisa sewaktu-waktu mengambil dana tersebut.

PASSWORD
Menu ini digunakan untuk mengubah password login anda. Jika masih default, biasanya password awal
dikosongi, lalu password baru sesuai password keinginan anda.

PENGATURAN
Digunakan untuk mengkonfigurasi program, Seperti nama usaha, user yang bisa login serta wewenangnya,
lokasi database, hapus data dll.
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