
Kelola Pertanian Anda 
dengan Software 
ERP Agriculture

Agriculture

Kelola bisnis pertanian Anda dengan 

fitur-fitur untuk merekam dan melacak 

siklus tanaman, lokasi, hama tanaman, 

dan pepupukan.

Hubungi kami

Jika ingin tahu lebih jelas 

mengenai ERP Agriculture, 

live demo dan implementasinya.

PT. Satya Amarta Prima

Ruko Villa Melati Mas Blok B8-1 No. 5, 
Serpong - Tangerang
phone:  +6221 5315 1371
email:    info@sap-samara.com



Kelola Semua Lahan Anda dengan Satu Software

E R P Agriculture www.sap-samara.com

Beberapa orang mungkin berpikir software pertanian yang komprehensif itu tidak perlu. Hal itu jika Anda 

hanya mengelola satu lahan. Tetapi ketika Anda memiliki banyak lahan dan jenis tanaman, ada banyak 

faktor disana.

Dapatkan hasil analisa untuk lahan Anda, jenis tanaman, tanah, air, dan cuaca. ERP Agriculture membantu 

Anda mencatat tidak hanya tanaman dan pupuk, tetapi juga pesanan dan faktur-faktur Anda.

Kelembaban atau curah hujan, 

tingkat mineral atau suhu udara, 

ERP Agriculture mencakup beragam 

kriteria untuk analisa dan laporan.

70+ Analysis Criteria
/ 70+ Kriteria Analisis

Catat semua tugas terkait dengan 

pengelolaan lahan Anda - dari 

tugas-tugas besar seperti membajak 

hingga memetik, hingga detail yang 

lebih kecil namun penting seperti 

memotong tanaman dan jarak 

tanam. Tentukan timeline untuk 

setiap kegiatan, kemudian simpan 

bahan-bahan yang dibutuhkan dan 

hasil panen serta produk-produk 

sampingan yang dihasilkan.

Manage Your Crops
/ Kelola Tanaman Anda
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Buat garis pada sekeliling lahan 

Anda dan catat total area bidang 

tersebut. Peta lahan akan pada 

peta. Anda bahkan dapat membuat 

lokasi induk (seperti provinsi) jika 

Anda mempunyai bisnis pertanian 

di beberapa lokasi yang berbeda.

Location
/ Lokasi

Saat bercocok tanam, hama tanaman 

dapat dihindari, tetapi tetap kadang 

terjadi. Mengambil tindakan yang tepat 

untuk mengekang mereka dengan cepat 

diperlukan supaya hasil tanam tetap 

sehat. Jika hama tanaman / penyakit 

menyerang, Anda dapat dengan cepat 

merekam semua tugas yang harus 

dilakukan dan waktu yang dibutuhkan.

Disease
/ Hama Tanaman

Buat siklus-siklus khusus, untuk 

penyemaian, irigasi, maupun panen. 

Tambahkan lokasi tempat setiap siklus 

yang berlangsung. Perhatikan setiap 

penyakit yang terjadi, dan langkah- 

langkah untuk memberantasnya dapat 

dimasukkan ke dalam siklus tanam.

Crop Cycle
/ Siklus Tanam
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Analisa tanaman atau lahan 

pertanian di lokasi tertentu dengan 

mencatat pengumpulan, pengujian, 

dan waktu panen. Kemudian catat 

kbagian-bagian tanaman dengan nilai 

aktual, minimum, dan maksimum 

untuk mendeteksi anomali apa pun.

Plant Analysis
/ Analisa Tanaman

Sama seperti tanah, mudah untuk 

melacak analisa air menggunakan 

ERP Agriculture. Catat konten air 

serta pengumpulan, pengujian dan 

waktu panen. Anda juga dapat 

mencatat nilai aktual, minimum, dan 

maksimum untuk mendeteksi 

anomali apa pun.

Water Analysis
/ Analisa Air

Pemupukan sangat penting untuk 

mendapatkan hasil pertanian yang 

baik. Catat semua pupuk Anda 

beserta isinya.

Fertilizer
/ Pemupukan
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Apakah Anda membajak pasir atau 

lanau, tanah liat atau lempung, 

catatlah isi tanah di lahan Anda. Anda 

dapat menelusuri detail kecil seperti 

konten dan kepadatan bahan organik.

Soil Texture
/ Tekstur Tanah

Ketahui suhu udara, derajat per hari, 

tekanan, kelembaban, titik embun, 

curah hujan, dan faktor lainnya di 

lapangan dengan merekamnya di 

semua lokasi Anda.

Weather
/ Cuaca

Analisa tanah juga dapat dilacak 

dengan ERP Agriculture kami. Catat 

pengumpulan tanah, pengujian, dan 

waktu panen, kemudian catat konten 

tanah dengan nilai aktual, minimum, 

dan maksimum.

Soil Analysis
/ Analisa Tanah
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Bisnis pertanian tidak hanya berakhir 

setelah panen. Gunakan modul 

penjualan dan pembelian kami untuk 

mencatat pesanan, faktur penjualan 

dan pembelian.

Billing And Pricing
/ Penagihan dan Harga

Buat software agrikultur sesuai 

kebutuhan Anda sendiri. Petakan 

data terpenting Anda dengan 

menambahkan bidang-bidang 

kustom di formulir Anda. Kustomisasi 

formulir secara otomatis, semuanya 

tanpa perlu pemahaman akan 

bahasa pemrograman.

Customizations
/ Kustomisasi

Mengelola penagihan terhadap 

pelanggan-pelanggan Anda dari hulu 

ke hilir dengan ERP Agriculture. 

Kirimkan notifikasi pembayaran 

kepada pasien-pasien Anda, Invoice 

dan tagihan mereka melalui email / 

SMS. Anda juga dapat membuat 

template cetak khusus untuk tagihan 

dalam Jinja / HTML, untuk proses 

transaksi yang lebih cepat.

Sales And Purchase
/ Penjualan dan Pembelian


