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BAB I
PENDAHULUAN
1.1

TUJUAN PEMBUATAN DOKUMEN

Dokumen user manual aplikasi Posthink ini dibuat untuk tujuan sebagai berikut:
1. Menggambarkan dan menjelaskan penggunaan aplikasi untuk pengguna (User)
2. Sebagai panduan instalasi, konfigurasi dan penggunaan aplikasi Posthink
1.2

DESKRIPSI UMUM SISTEM

Deskripsi umum aplikasi Posthink sebagai berikut:
1. Deskripsi Umum Aplikasi
POSTHINK adalah produk berupa sistem aplikasi kasir online yang berintegrasi
melalui jaringan di manapun pemilik dan cabangnya berada. POSTHINK mampu
menjawab semua permasalahan pemilik dan manajemen untuk mengolah data
menjadi informasi yang bermanfaat untuk pelaporan.

2. Deskripsi Umum Kebutuhan Aplikasi Yang Akan Diimplementasikan Deskripsi
umum kebutuhan aplikasi yang akan diimplementasikan meliputi semua informasi
yang bersifat teknis yang menjadi acuan dalam pengembangan aplikasi.
1.3

DESKRIPSI DOKUMEN (IKHTISAR)
Dokumen ini dibuat untuk memberikan panduan penggunaan aplikasi Posthink.

Dokumen ini berisikan informasi sebagai berikut:
1. BAB I
Berisi informasi umum yang merupakan bagian pendahuluan, yang meliputi tujuan
pembuatan dokumen, deskripsi umum sistem serta deskripsi dokumen.
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2. BAB II
Berisi perangkat yang dibutuhkan untuk penggunaan aplikasi Posthink meliputi
perangkat lunak dan perangkat hardware
3. BAB III
Berisi user manual aplikasi Posthink baik user manual yang diperuntukkan untuk
administrator dan user (pengguna)
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BAB II
PERANGKAT YANG DI BUTUHKAN
2.1

PERANGKAT LUNAK

Perangkat lunak yang digunakan dalam aplikasi adalah:
1. Web Browser Mozilla firefox, Google chrome.
2. Mobile Apps menggunakan minimal Android versi 4.2
2.2

PERANGKAT KERAS

Perangkat keras yang digunakan dalam aplikasi adalah:
1. Disarankan untuk menggunakan tablet smart phone minimal layar 7 inci, untuk
mobile Apps
2. PC/ Laptop
3. Printer eppos
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BAB III
MENU DAN CARA PENGGUNAAN
3.1

STRUKTUR MENU

Adapun struktur menu pada Aplikasi Posthink adalah sebagai berikut:
1. Menu manajemen produk


Sub menu satuan



Sub menu komposisi



Sub menu kategori produk



Sub menu produk

2. Menu manajemen promo


Sub menu event

3. Menu manajemen customer


Sub menu kategori customer



Sub menu customer

4. Menu manajemen pembelian


Sub menu supplier



Sub menu pembelian

5. Menu manajemen inventory


Sub menu stok item



Sub menu stok komposisi

6. Menu manajemen keuangan


Sub menu daftar akun baru



Sub menu jurnal umum



Sub menu jurnal penerimaan



Sub menu jurnal pengeluaran



Sub menu jurnal hutang



Sub menu jurnal piutang

7. Menu manajemen pengaturan
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Sub menu outlet



Sub menu pajak



Sub menu tip



Sub menu pegawai



Sub menu pengguna

8. Menu manajemen laporan

3.2



Sub menu keuangan



Sub menu penjualan



Sub menu pembelian



Sub menu transaksi



Sub menu stok



Sub menu kartu stok



Sub menu bagi hasil

Definisi
a. Penjelasan paket
-

Paket Premium adalah pengguna akan mendapatkan seluruh fitur yang
terdapat pada aplikasi Posthink.

-

Paket Reguler adalah pengguna akan dibatasi pada fitur keuangan dalam
aplikasi Posthink.

-

Paket Basic adalah pengguna hanya bisa melakukan

penjualan dan

pembelian, tidak dengan manajemen yang lain
Untuk lebih lengkap fitur apa saja yang ada pada aplikasi posthink bisa dilihat
pada gambar dibawah ini:
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b. Penjelasan produk dan jasa untuk menentukan bidang usaha perusahaan
-

Pengertian produk dalam aplikasi posthink adalah proses penjualan barang
yang di olah dengan menyesuaikan komposisi, juga detail komposisi dan jenis
produknya persediaan. Contohnya adalah bidang usaha rumah makan

-

Pengertian jasa dalam aplikasi posthink adalah proses penjualan produk habis
pakai dengan tidak ada proses pengolahan, dan jenis produknya adalah
perlengkapan, Contohnya yaitu bidang usaha bengkel atau cucian mobil

c. Penjelasan penamaan di dalam aplikasi Posthink
No
1

Nama
Satuan

Penjelasan
Ukur

atau

unit

digunakan

Contoh
untuk PCS

memastikan kebenaran pengukuran atau Gram
sebagai nilai standar bagi pembanding alat Ons
ukur, takar, timbang dan perlengkapannya
untuk melindungi kepentingan umum.
Diambil pada ukuran terkecil
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2

Komposisi

Susunan yang menyangkut kesatuan dalam Produknya = mie
suatu menu produk

bakso
Komposisinya=
bakso, mie, sayur,
dan

dimasukan

satuannya

yang

sudah diisi pada
menu satuan
3

Detail

Detail komposisi adalah komposisi yang

komposisi

sudah dibuat dalam menu komposisi
disusun

menjadi

prodak

jual

yang

ditambah jumlah, harga beli, harga jual,
dan satuan penjualan produk.
4

Detail item

Detail item adalah produk siap jual yang
ditambahkan harga beli, jumlah, dan
satuan.

4

Kategori prodak Mengklasifikasikan jenis-jenis bahan yang Mie bakso, dan
sama dan dimasukan ke dalam kategori mie
produk

ayam

termasuk
kategori

itu
pada

produk

Mie, karena bahan
utama ada di Mie
5

Produk

Membuat produk dengan data yang sudah
dibuat pada satuan, komposisi, kategori
produk.
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Event

Menyelenggarakan

diskon karena suatu

acara

7

7

Kategori

Klasifikasi penghargaan untuk customer2

Customer

yang

berkunjung ke toko

dengan

persyaratan jumlah minimal kunjungan
8

Customer

Pendataan customer yang datang ke toko
sesuai

dengan

persyaratan

untuk

mendapatkan penghargaan
9

Supplier

Pendataan

supplier

untuk

melakukan

pembelian
10

Pembelian

Pembelian barang untuk penjualan dan
masuk dalam inventory stok item atau pun
stok

11

Persediaan

Persediaan pada jenis produk di form
pembelian, stok akan masuk ke inventory
stok item atau stok komposisi

12

Perlengkapan

Perlengkapan pada jenis produk di form Contohnya=
pembelian, tidak masuk ke inventory. pembelian
Perlengkapan
melakukan

ini

meja

dimaksudkan untuk kursi atau ATK

pembelian

perlengkapan perusahaan

perusahaan dan masuk ke jurnal umum,
jurnal pembelian dan laporan pembelian.
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Stok item

Stok item adalah stok produk siap jual.

Contohnya

=

kerupuk,
minuman botol
14

Stok komposisi

Stok yang dibutuhkan oleh produk untuk di
proses nantinya

15

Keuangan

Pencatatan arus keluar dan arus masuk
transaksi

penjualan

atau

pembelian

didalam transaksi utama atau pun diluar
transaksi utama

8

16

Outlet

Untuk menambahkan outlet baru atau
melihat outlet

17

Pajak

Pajak hanya bisa satu kali diisi, jika sudah
disimpan pajak tidak bisa ditambah lagi
terkecuali pajak yang pertama dihapus dan
dibuat yang pajak baru.
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Tip

Tip hanya bisa satu kali diisi jika sudah
disimpan tip tidak bisa ditambah lagi
terkecuali tip yang pertama dihapus dan
dibuat yang tip baru.

Pegawai

Pegawai disini adalah orang yang bekerja
di perusahaan

Pengguna

Pengguna

adalah

pegawai

yang

menggunakan sistem aplikasi posthink
Laporan

catatan

informasi

keuangan

suatu

perusahaan pada suatu periode akuntansi
yang

dapat

menggambarkan

digunakan
kinerja

untuk

perusahaan

tersebut.
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3.3

PENGGUNAAN WEB POSTHINK
Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai tata cara memasukan data sebagai data

sumber melalui alamat situs yang telah disediakan.
3.3.1 Cara Membuka Situs dan Registrasi
Untuk memulai akses terhadap aplikasi Posthink ini:
1. Bukalah aplikasi Posthink melalui web browser (Mozila FireFox, Google chrome
dengan alamat url sebagai berikut: https://posthink.id
2. Kemudian tekan Enter pada tombol keyboard atau klik tombol Go pada browser.
3. Akan muncul tampilan halaman depan aplikasi Posthink sebagai berikut. Jika
pengguna belum mempunyai akun untuk login, klik menu register dan jika sudah
mempunyai akun, klik menu login.

4. Di bawah ini Tampilan registrasi untuk dapat mempunyai akun, Pada form daftar
akun baru masukan Nama anda, Email perusahaan, Nama Toko yang akan di
daftarkan, pilih paket Premium, Reguler, atau Basic, pilih aplikasi, lalu masukan
password dan simpan dengan klik tombol daftar berwarna merah

dan cek

email untuk registrasi dan informasi tentang pembayaran.
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5. Di bawah ini contoh daftar akun baru, penjelasan penggunaan menggunakan paket
premium, aplikasi Rumah makan di bidang prodak.
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6. Tampilan login
Setelah mendapatkan email registrasi pengguna bisa memasukan email perusahaan
dan password yang sudah diisi pada daftar akun baru.

7. Jika anda lupa password klik

.
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8. Untuk tampilan lupa password dan tampilan email lupa password seperti dibawah
ini.

Email

Untuk tampilan reset password dan tampilan email reset password seperti dibawah
ini.

Email
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3.3.2 Dashboard Posthink

1. Tampilan dashboard POSTHINK terdapat pemberitahuan sisa waktu masa trial

2. Terdapat Widget Order, Open Bill, Tunai, Dan Kartu, Report dari aplikasi posthink
di android

3. Reporting grafik penjualan per bulan, grafik penjualan per hari, grafik produk
terlaris, grafik waktu ramai
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3.3.3 Menu Pengaturan
Pada menu pengaturan terdapat sub menu outlet(A), pajak(B), tip(C), pegawai(D),
pengguna(E).
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A.

Outlet
1. Saat meng-klik outlet akan menampilkan halaman dashboard outlet, untuk
merubah data pada toko klik tombol aksi edit

dan klik

jika sudah

sesuai.

2. Jika sudah sesuai simpan dengan klik tombol

.

3. Jika ingin menambah outlet, klik tombol

outlet. Jika telah mengisi

sesuai dengan penambahan outlet yang anda inginkan. Outlet tersebut dalam
keadaan belum aktif, dan akan dikirimkan email pemberitahuan untuk melunasi
pembayaran aktifasi outlet tersebut.

16

4. Jika sudah sesuai simpan dengan klik tombol

B.

.

Pajak
1. Saat meng-klik pajak akan menampilkan halaman dashboard pajak, untuk
menambah pajak klik

dan akan keluar formulir isian pajak. Pajak hanya

bisa satu kali diisi, jika sudah disimpan pajak tidak bisa ditambah lagi terkecuali
pajak yang pertama dihapus dan dibuat yang pajak baru.

2. Jika sudah sesuai simpan dengan klik tombol

C.

.

Tip
1. Saat meng-klik tip akan menampilkan halaman dashboard tip, untuk menambah
tip klik

dan akan keluar formulir isian tip. Tip hanya bisa satu kali diisi

jika sudah disimpan tip tidak bisa ditambah lagi terkecuali tip yang pertama
dihapus dan dibuat yang tip baru.
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2. Jika sudah sesuai simpan dengan klik tombol

D.

.

Pegawai
1. Saat meng-klik pegawai akan menampilkan halaman dashboard pegawai, untuk
menambah pegawai klik

. Dalam tabel pegawai ada aksi lihat data, ubah

data, dan hapus data

2. Setelah mengisi formulir isian pegawai, klik tombol

.
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E.

Pengguna
1. Saat meng-klik pengguna akan menampilkan halaman dashboard pengguna,
untuk menambah pengguna klik

, dan dalam tabel pengguna ada aksi

lihat data, ubah data, dan hapus data

. Pengguna disini

adalah pengguna aplikasi Posthink.

2. Saat mengklik nama pegawai akan keluar modal, lalu klik pada kolom yang
berbentuk kotak untuk memilih pengguna.

3. akan keluar formulir isian pengguna isi dan sesuaikan dengan hak akses
pengguna, jika sudah sesuai simpan dengan klik tombol

.
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3.3.4 Menu Produk
Pada menu pengaturan terdapat sub menu satuan(A), komposisi(B), kategori produk
(C), dan Produk(D)

A.

Satuan
1. Saat meng-klik satuan akan menampilkan halaman dashboard satuan, untuk
menambah satuan klik

dan akan keluar formulir isian satuan. dalam

tabel satuan ada aksi lihat data, ubah data, dan hapus data

2. Akan keluat formilir isian satuan, dan jika sudah sesuai simpan dengan klik
tombol

.
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B.

Komposisi
1. Saat meng-klik komposisi akan menampilkan halaman dashboard komposisi,
untuk menambah komposisi klik

, dan dalam tabel komposisi ada aksi

lihat data, ubah data, dan hapus data

, disini tersedia juga

fasilitas pencarian data komposisi.

2. akan keluar formulir isian komposisi jika sudah sesuai simpan dengan klik tombol
.

C.

Kategori Produk
1. Saat meng-klik kategori produk akan menampilkan halaman dashboard kategori
produk, untuk menambah kategori produk klik

, dalam tabel kategori

produk ada aksi lihat data, ubah data, dan hapus data

,

disini tersedia juga fasilitas pencarian data kategori produk.
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2. akan keluar formulir isian kategori produk jika sudah sesuai, simpan dengan klik
tombol

D.

.

Produk
1. Saat meng-klik produk akan menampilkan halaman dashboard produk, di dalam
tabel

produk

ada

aksi

lihat

data,

ubah

data,

dan

hapus

data

, disini tersedia juga fasilitas pencarian data produk.
Untuk menambah produk klik

.

2. Akan keluar formulir isian, pada formulir isian terdapat

detail

komposisi adalah merupakan suatu bentuk gabungan beberapa produk yang
disatukan menjadi sebuah produk dengan penamaan tertentu. Untuk satuan
konversikan pada satuan terkecil, jika sudah sesuai dengan detai komposisi untuk
penyimpanan sementara bisa klik tambah dan jika tidak sesuai bisa klik hapus
. Lalu saat semuah terisi dan telah sesuai klik tombol

.
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3.3.5 Promo
Pada menu Promo terdapat sub menu Event(A).

A.

Event
1. Saat meng-klik event akan menampilkan halaman dashboard event, di dalam tabel
event ada aksi lihat data, ubah data, dan hapus data

, disini

tersedia juga fasilitas pencarian data event.

2. untuk menambah event klik
sesuai simpan dengan klik tombol

dan akan keluar formulir isian event jika sudah
.
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3.3.6 Customer
Pada menu Promo terdapat sub menu kategori customer (A), customer (B). dalam
Customer ini adalah pencatatan penghargaan untuk customer yang sering berkunjung ke RM
KYS

A.

Kategori
1. Saat meng-klik kategori akan menampilkan halaman dashboard kategori, di
dalam tabel kategori ada aksi lihat data, ubah data, dan hapus data
, disini tersedia juga fasilitas pencarian data ketegori.

2. untuk menambah kategori klik

dan akan keluar formulir isian kategori

jika sudah sesuai simpan dengan klik tombol

.
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B.

Customer
1. Saat meng-klik customer akan menampilkan halaman dashboard customer, di
dalam tabel customer ada aksi lihat data, ubah data, dan hapus data
, disini tersedia juga fasilitas pencarian data customer.

2. Untuk menambah customer klik

dan akan keluar formulir isian

customer. Jika sudah sesuai simpan dengan klik tombol

.

3.3.7 Pembelian
Pada menu pembelian terdapat sub menu supplier (A), pembelian (B).
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A.

Supplier
1. Saat meng-klik supplier akan menampilkan halaman dashboard supplier, di
dalam tabel supplier ada aksi lihat data, ubah data, dan hapus data
, disini tersedia juga fasilitas pencarian data supplier.

2. Untuk menambah supplier klik

dan akan keluar formulir isian

supplier. Jika sudah sesuai simpan dengan klik tombol

B.

.

Pembelian
1. Saat meng-klik pembelian akan menampilkan halaman dashboard pembelian, di
dalam tabel pembelian ada aksi, bayar dan detail

2. Untuk menambah pembelian klik

.

dan akan keluar formulir pesanan,

pengguna memasukan supplier dan dan jenis produk persediaan atau
perlengkapan sesuaikan dengan kebutuhan.
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3. Detail item adalah produk siap jual yang di tambahkan harga beli, jumlah, dan
satuan, untuk satuan konversikan pada satuan terkecil. Saat sudah sesuai klik
tambah dan akan tersimpan sementara di dalam tabel detail item

4. Detail komposisi adalah komposisi yang sudah di buat dalam menu komposisi di
susun menjadi prodak jual yang di tambah jumlah, harga beli, harga jual, dan dan
satuan penjualan produk. Saat sudah sesuai klik tambah dan akan tersimpan
sementara di dalam tabel detail komposisi. Untuk satuan konversikan pada satuan
terkecil.
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5. Jika sudah sesuai berlanjut ke status pembayaran, di status pembayaran terdapat
2 opsi lunas, dan belum lunas.

6. Jika sudah sesuai berlanjut ke metode pembayaran, di status metode pembayaran
terdapat 2 opsi tunai, dan transfer. Jika sudah sesuai klik tombol simpan

3.3.8 Inventory
Pada menu inventory terdapat sub menu stok Item(A), Stok komposisi(B).
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A.

Stok Item
1. Saat meng-klik stok item akan menampilkan halaman dashboard stok gudang, di
dalam tabel stok item ada aksi detail, rusak, dan opnam

2. Masukan jumlah item yang rusak dan keterangannya jika sudah sesuai klik
tombol simpan.

3. Masukan jumlah item yang opname dan keterangannya jika sudah sesuai klik
tombol simpan.

B.

Stok Komposisi
1. Saat meng-klik stok komposisi akan menampilkan halaman dashboard stok
Komposisi di dalam tabel stok komposisi ada aksi detail, rusak, dan opname
.
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2. Masukan jumlah komposisi yang rusak dan keterangannya jika sudah sesuai klik
tombol simpan.

3. Masukan jumlah komposisi yang opname dan keterangannya jika sudah sesuai
klik tombol simpan

3.3.9 Tagihan
Pada menu tagihan terdapat data tabel tagihan dan di tabel tagihan terdapat aksi
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1. Pada aksi konfirmasi akan keluar formulir konfirmasi yang berisikan metode
transfer untuk pembayaran tagihan.

3.3.10 Keuangan
Pada menu inventory terdapat sub menu Daftar kode akun(A), Jurnal Umum(B),
Jurnal Penerimaan(C), Jurnal Pengeluaran(D), Jurnal hutang(E), Jurnal Piutang(F).
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A.

Daftar kode akun
1. Saat meng-klik daftar kode akun, maka akan menampilkan halaman dashboard
daftar kode akun, di dalam tabel daftar kode akun ada aksi, lihat data, ubah data,
dan hapus data

.

2. Untuk menambah daftar kode akun klik
jika sudah sesuai simpan dengan klik tombol

B.

dan akan keluar formulir isian
.

Junal umum
1. Saat meng-klik jurnal umum akan menampilkan halaman dashboard jurnal
umum, di dalam tabel jurnal umum ada aksi pencarian.

2. Untuk menambah daftar jurnal umum klik

, dan akan keluar formulir

isian, pada bagian debit kredit value harus balance karena jika tidak jurnal umum
tidak dapat disimpan jika sudah sesuai simpan dengan klik tombol

.
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C.

Jurnal penerimaan
1. Saat meng-klik jurnal penerimaan akan menampilkan halaman dashboard jurnal
penerimaan,

di

dalam

tabel

, dan detail

jurnal

penerimaan

ada

aksi

pencarian

untuk menambah kan jurnal umum klik

.

2. Untuk menambah jurnal penerimaan klik

dan akan keluar formulir

isian, pada bagian debit kredit value harus balance karena jika tidak jurnal
penerimaan tidak dapat disimpan, jika sudah sesuai simpan dengan klik tombol
.
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D.

Jurnal pengeluaran
1. Saat meng-klik jurnal penerimaan akan menampilkan halaman dashboard jurnal
pengeluaran, di dalam tabel jurnal pengeluaran ada aksi pencarian
, dan detail
klik

untuk menambah kan jurnal pengeluaran

.

2. Untuk menambah jurnal pengeluaran klik

dan akan keluar formulir

isian, pada bagian debit kredit value harus balance karena jika tidak jurnal
pengeluaran tidak dapat disimpan jika sudah sesuai simpan dengan klik tombol
.

E.

Jurnal hutang
1. Saat meng-klik jurnal hutang akan menampilkan halaman dashboard jurnal
hutang, di dalam tabel jurnal hutang ada aksi pencarian
detail

untuk menambah kan jurnal hutang klik

, dan
.
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2. Untuk menambah jurnal hutang klik

dan akan keluar formulir isian,

pada bagian debit kredit value harus balance karena jika tidak jurnal hutang tidak
dapat disimpan, jika sudah sesuai simpan dengan klik tombol

F.

.

Jurnal piutang
1. Saat meng-klik jurnal piutang akan menampilkan halaman dashboard jurnal
piutang, di dalam tabel jurnal piutang ada aksi pencarian
detail

untuk menambah kan jurnal piutang klik

2. untuk menambah jurnal piutang klik

, dan
.

dan akan keluar formulir isian,

pada bagian debit kredit value harus balance karena jika tidak jurnal piutang tidak
dapat disimpan, jika sudah sesuai simpan dengan klik tombol

.
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3.3.11 Laporan
Pada menu inventory terdapat sub menu keuangan(A), penjualan(B), pembelian(C),
transaksi(D), stok(E), kartu stok(F).

A.

Keuangan
1. Pada laporan keuangan terdapat 2 pilihan buku besar dan laba/rugi, pilih bulannya
juga tahunnya. Disini terdapat aksi download laporan, export, reset.
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B.

Penjualan
1. Pada laporan penjualan terdapat 4 pilihan masa laporan pertanggal, perbulan,
pertahun, dan rentang waktu, lalu pilih outletnya. Terdapat aksi download
laporan, export, reset.

C.

Pembelian
1. Pada laporan pembelian terdapat 4 pilihan masa laporan pertanggal, perbulan,
pertahun, dan rentang waktu, lalu pilih outletnya. Terdapat aksi download
laporan, export, reset.

D.

Transaksi
1. Pada laporan transaksi terdapat 4 pilihan masa laporan pertanggal, perbulan,
pertahun, dan rentang waktu, lalu pilih outletnya. Terdapat aksi download
laporan, export, reset.
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E.

Stok
1. Pada laporan Stok terdapat 2 pilihan stok produk dan stok komposisi, lalu pilih
outlet. Terdapat aksi download laporan, export, reset.

F.

Kartu Stok
1. Pada laporan Kartu Stok terdapat 2 pilihan, produk dan komposisi lalu ada 4
pilihan masa laporan yaitu pertanggal, perbulan, pertahun, rentang waktu lalu
pilih outletnya. Terdapat aksi download laporan, export, reset.
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3.4

PENGGUNAAN MOBILE POSTHINK
Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai tata cara menggunakan aplikasi mobile

posthink sebagai alat transaksi jual beli melalui smartphone yang telah diinstalkan aplikasi
posthink.
3.4.1 Cara Menginstal Aplikasi Posthink
1. Jalankan aplikasi Google Play Store pada smartphone Android Anda atau bisa
download melalui situs resmi posthink.id
2. Cari aplikasi Posthink yang ingin Anda install melalui kolom Pencarian (Search),
kemudian pilih aplikasi Poshink tersebut.
3. Pilih Install atau Pasang untuk menginstalnya ke dalam smartphone Anda. Akan
muncul pemberitahuan akses yang dibutuhkan oleh aplikasi tersebut, pilih Accept
untuk mengizinkan instalasi.
4. Icon aplikasi Posthink yang baru saja diinstall akan muncul pada menu smartphone
Android Anda.
3.4.9 Login mobile
1. Tampilan depan mobile aplikasi Posthink. User yang menggunakan mobile aplikasi
posthink ini adalah kasir.
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2. Untuk bisa login kedalam aplikasi mobile Posthink, Owner harus membuat pengguna
dengan status kasir, jika sudah mendapatkan akun masukan email dan password.

3. Saat berhasil login, ada tampilan info event Ramadan ramai diskon 25% pembelian
minimum 25000.
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4. Tampilan awal saat masuk mobile posthink, pada tampilan awal tedapat menu
Cashier, Open/Close Bill, Print Reporting, Logout.

4.4.2 Fitur Setelan

A. Pada fitur setelan yang pertama terdapat printer config, printer config yaitu fitur
mengaktifkan printer untuk mencetak bukti transaksi atau receipt. Pertama yang harus
di lakukan adalah akitifkan bluetoot smartphone, aktifkan juga bluetoot printer klik
setelan, lalu setelah masuk ke setelan aplikasi klik printer config masuk ke menu
bluetoot printer config, dan klik scant lalu sesuaikan dengan nama bluetoot printer
anda.
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B. Setelah itu terdapat pusat bantuan

yang terhubung langsung dengan WA

Posthink
C. Fitur Hubungi kami

yang terhubung langsung dengan Email Posthink

D. Fitur ketentuan dan kebijakan

yaitu ketentuan-ketentuan yang mengatur

penggunaan layanan Posthink yang disediakan, berupa penjualan dan penyediaan
suatu fitur, teknologi, benda, produk, perangkat lunak, perangkat keras, dan produkproduk, jasa-jasa, atau fungsi lain yang diberikan oleh produk atau jasa tersebut oleh
Posthink
E. Info Aplikasi

yaitu pemberitahuan versi aplikasi yang sedang dipakai

4.4.3 Menu Cashier
1. Tampilan info event Ramadan ramai diskon 25% pembelian minimum 25000.
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2. Saat mengklik menu cashier maka akan menampilkan layar transaksi pesanan.

3. Disini tempat cashier untuk melakukan transaksi penjualan. Untuk melakukan
transaksi pilih menu yang dipesan, ketika menu telah dipilih maka akan pindah ke
panel sebelah kanan, jika sudah sesuai klik tombol

. Untuk mengurangi

kuantiti item klik item yang sudah dipilih.

4. Pada transaksi pelanggan mendapat diskon 25% dari event yang diadakan oleh toko.
Setelah mengklik tombol bayar maka akan menampilkan detail transaction, lalu klik
icon uang yang disesuaikan dengan kebutuhan, setelah berhasil transaksi klik Receipt
.
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5. Posthink menyediakan banyak fitur untuk mengirimkan bukti receipt dengan
menggunakan Whatsapp, email, receipt online dengan scan QR Code (paperless).

6. Pada bagian kanan terdapat fitur add note untuk memberitahukan perubahan atau
tambahan pada menu yang dipilih
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7. Pada transaksi pesanan terdapat fitur mengambil data baru

Pada fitur

mengambil data baru, sesuai dengan namanya sistem akan mengambil perubahan
terbaru atau data baru untuk diupdate pada data atau produk sekarang.
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4.4.4 Fitur Save Bill
1. Fitur save bill yaitu fitur untuk menyimpan bill sementara agar bisa menambah menu
pembelian berikutnya, untuk menyimpan bill sementara klik

, maka akan

menampilkan info dan klik OK, lalu masuk ke menu tampilan awal dan klik menu
open/close bill, maka akan menampilkan halaman open/close biil dan transaksi
tersimpan dinomor urut 1.
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2. Untuk close bill masuk ke menu open close bill klik tombol

dan akan masuk

ke tampilan transaksi pesanan lalu lakukan transaksi seperti di menu cashier.

4.4.5 CRM(Customer Relationship Management)
1. Pada CRM posthink memberikan strategi bisnis yang memadukan proses, manusia
dan teknologi. Membantu menarik prospek penjualan, mengkonfersi mereka menjadi
pelanggan, dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada, pelanggan yang puas
dan

loyal.

Untuk

mengoprasikan

klik

.
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2. Muncul form pelanggan masukan id pelanggan (nomor telpon), atau bisa
menggunakan scan

dan klik tombol pencarian, jika sesuai akan muncul data

pelanggan dan reward yang didapat oleh pelanggan.

3. Pada detail transaksi total pembayaran akan terpotong secara otomatis
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3.4.6 Print Reporting
1. Print reporting adalah cetak semuah transaksi hari ini. Klik print reporting akan
keluar info dan klik oke
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2. Akan keluar Sales summary pada report posthink yaitu ringkasan penjualan, type
transaction yaitu jenis transaksi, menu type yaitu tipe-tipe menu yang di pesan
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4.4.6 Logout
1. Untuk keluar dari aplikasi Posthink klik Logout

2. Akan keluar info dan klik IYA
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