TUTORIAL APLIKASI PENJUALAN
Penggunaan halaman admin :
1. Mengakses halaman admin kita masuk ke alamat http:localhost/pjadmin
Masukkan username : admin dan password : admin kemudian klik login
2. Setelah suda sukses masuk, di halaman admin ada beberapa menu :
a. Menu Admin :
- Edit Password
Masukkan password baru kemudian masukkan password baru itu lagi kemudian klik save jika tidak jadi,
maka klik cancel.

-

Role
Untuk menambah Role kilik tombol Tambah kemudian Masukkan Role name

untuk mengedit data Role klik tombol gambar pencil, jika ingin menghapus klik tombol silang

-

Logout
Menu logout untuk keluar dari aplikasi.
b. Menu Master :
- User Client
disini kita bisa mengedit no komputer Client, nama system aplikasi dengan nama perusahaan anda,
alamat, informasi, dan status ON untuk aktif dan OFF untuk di nonaktifkan.

-

Pengguna
dimenu ini kita bisa menambah pengguna sebagai Admin atau Kasir, mengedit, dan menghapus.

-

Barang
pada menu ini kita masukkan data barang, jika belum terjadi transaksi pembelian barang pada supplier
maka kolom harga beli nol dan akan terisi secara atomatis jika terjadi transaksi pembelian.

-

Produsen
Pada menu produsen, kita bisa mendata nama produsen diantaranya, nama pabrik, alamat dan telp.

-

Supplier
Menu data Supplier, kita bisa menambah data Supplier, mengedit dan menghapus.

-

Customer
Menu data Customer, Kita bisa menambah data customer, mengedit dan menghapus.

-

Umum :
Menu umum ini terdiri dari kategori, satuan beli, dan satuan jual.
1. Kategori
Menu kategori barang, kita bisa menambah kategori barang, mengedit, dan menghapus.

2. Satuan beli
Menu ini kita bisa menambah data satuan beli, mengedit, dan menghapus.

3. Satuan jual
Menu satuan jual, kita bisa menambah data satuan jual, mengedit, dan menghapus.

c. Menu Transaksi :
- Pembelian
Menu transaksi pembelian barang, masukkan kode barcode dan klik enter/ dengan barcode scanner.
untuk mengisi harga beli, satuan, da isi. Klik tombol edit pada gambar pencil. jika menambah QTY
masukkan nilai jumlah QTY pada form barcode kemudian tekan tombol [F6], jikan menghapus masukkan
nilai nol kemudian tekan [F6], jika ada diskon masukkan nilai diskon kemudian tekan [F5], dan jika ingin
lihat data barang klik [F4]. ketika selesai transaksi klik simpan.

Tampilan Edit Pembelian

Tampilan ketika tombol simpan transaksi diklik, akan muncul form bukti pembelian barang dengan
mengisi no. nota, nama supplier. kemudian klik save.

-

Stok
Menu stok barang, kita bisa cek dengan memasukkan kode barcode atau jumlah stok kemudian klik
tombol cari.

d. Menu Back Office :
- Saldo Awal
Menu ini untuk melihat saldo awal dari tiap kasir. per periodik tanggal tertentu. dan juga bisa mengedit.

-

Stock Opname
Menu ini digunakan untuk menyesuaian stok jumlah barang nyata di toko atau gudang anda dengan stok
jumlah barang di dalam software penjualan. hal itu bisa terjadi dikarenakan adanya barang rusak,
hilang, kadaluarsa, dan dll. Sehingga ada selesih jumlah stok. gunakan fungsi keyboard untuk
menginputkannya.

Tampilan setelah data barang di edit. dengan keterangan barang rusak. kemudian klik simpan.

-

Backup Database
Menu untuk menyimpan database sebagai cadangan apa bila terjadi error atau mengembalikan data
lama jika diperlukan.

-

Restore Database
Menu untuk mengembalikan database yang suda di backup.

e. Menu Laporan :
- Lap. Client

-

Lap. Kasir

-

Lap. Pembelian

-

Lap. Stock Opname

-

Lap. Laba Penjualan

