
Lakukan Pekerjaan Baik 
Anda dengan Software 
ERP Non Profit

Non Profit

Menjalankan organisasi nirlaba Anda dengan 

lancar, kelola para anggota, keanggotaan, 

relawan, donor, dan program hibah.

Jika ingin tahu lebih jelas 

mengenai ERP Education, 

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

Hubungi kami
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Catat dan lacak keanggotaan untuk 

semua anggota. Ubah status 

keanggotaan untuk melacak 

anggota-anggota baru dan akan 

datang. Catat detail pembayaran 

untuk menetapkan status atau level 

keanggotaan yang tepat untuk setiap 

orang.

Membership
/ Keanggotaan

Anggota adalah bagian penting dari 

organisasi nirlaba mana pun. Kelola 

anggota LSM Anda dan kategorikan 

menjadi beberapa tipe. Tetapkan 

masa berlaku keanggotaan, dan 

periksa apakah pelanggan atau 

pemasok yang ada adalah anggota 

organisasi nirlaba Anda.

Members
/ Anggota

Organisasi Nirlaba, Pro-Kebaikan

Menjalankan organisasi nirlaba yang berkelanjutan tidaklah gampang. Menemukan anggota yang cocok untuk 

menjalankan logistik hingga menyelesaikan pekerjaan dengan baik, ada banyak faktor yang terlibat.

Dengan penetapan harga sederhana yang memungkinkan akses ke semua modul, ERP Non Profit 

mendukung manajemen LSM untuk menjalankan organisasi Anda dengan efektif. Baik itu melacak anggota, 

donor dan sukarelawan atau mencatat dan menerima program hibah - ERP Non Profit menangani semuanya.
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Selain anggota, sukarelawan juga 

penting bagi LSM. Klasifikasikan 

sukarelawan berdasarkan kategori 

yang Anda tentukan. Ketersediaan 

dan status masing-masing relawan 

dapat dicatat, bersama dengan 

keterampilan yang dapat mereka 

kontribusikan.

Volunteer
/ Sukarelawan

Tidak semua orang mungkin tertarik 

untuk menjadi anggota. Catat individu 

atau organisasi (termasuk alamat dan 

detail kontak mereka) yang 

menyumbang satu kali atau beberapa 

kali. Ketika Anda menerima 

sumbangan, perbaharui catatan 

penyumbang sehingga mencerminkan 

informasi terbaru.

Donor
/ Penyumbang

Anda dapat mencatat jenis anggota 

apa pun baik pendiri, individu 

terkemuka, maupun organisasi. Anda 

memiliki kebebasan penuh untuk 

membuat dan menetapkan jenis-jenis 

keanggotaan yang berbeda dan 

mengklasifikasikan masing-masing 

anggota.

Membership Types
/ Jenis-jenis Keanggotaan
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Organisasi Anda mungkin menerima 

sumbangan dari luar negri atau perlu 

memesan barang dari luar negri. ERP 

Non Profit menyederhanakan 

transaksi multi-currency. Kelola 

transaksi dan laporan dalam berbagai 

mata uang dengan master Mata Uang 

dan Nilai Tukar yang menangkap 

beberapa nilai tukar dan faktor 

konversi.

Multi-Currency 
Accounting
/ Akuntansi Multi-Currency

Beberapa LSM mungkin mendapatkan 

hibah dari pemerintah atau yayasan, 

sementara LSM lain mungkin 

memberikan hibah kepada sesama 

LSM. Tidak peduli apa pun hibahnya, 

mudah untuk mencatat dan 

melacaknya di ERP Non Profit.

Grant Application
/ Program Hibah

Catat faktur pembelian untuk barang 

yang Anda pesan dan gunakan dalam 

organisasi LSM Anda.Proses transaksi 

lebih cepat dengan template format 

cetak khusus (menggunakan templat 

HTML atau Jinja) dan konfigurasi satu 

kali.

Billing And Pricing
/ Penagihan dan Harga
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Buat software manajemen nirlaba 

yang sesuai kebutuhan Anda. 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


