
Menjual Lebih Banyak 
dengan Software ERP 
Retail yang Sederhana 
Namun Kuat

Retail

Mengelola, mengukur, dan menjual lebih 

banyak dengan solusi komprehensif yang 

membantu Anda merampingkan 

manajemen ritel, melacak inventaris, 

mengelola pelanggan, dan meningkatkan 

profitabilitas bisnis.

Jika ingin tahu lebih jelas 

mengenai ERP Retail, 

live demo dan implementasinya.
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Kompatibel dengan perangkat apa 

pun, sistem Point of Sale dari ERP 

Retail mudah digunakan, sangat 

fleksibel, dan terintegrasi penuh 

dengan inventaris untuk manajemen 

ritel real-time. Ia bahkan berfungsi 

baik online maupun offline.

Point Of Sale
/ Titik Penjualan

Daftarkan cabang perusahaan baru 

hanya dengan beberapa klik dan 

segera mulai bertransaksi! Anda 

dapat mengkonfigurasi dimensi 

untuk setiap cabang dan menganalisa 

pengeluaran, pergerakan stok, 

keuntungan, dan kerugian Anda 

untuk menilai keseluruhan 

profitabilitas Anda.

Multi-Store Retail 
Management
/ Manajemen Ritel Multi-Toko

ERP Retail menampilkan inventaris 

terintegrasi dengan tampilan 

real-time ketersediaan produk, 

tingkat stok di gudang Anda, transfer 

stok, dan banyak lagi. Baik 

barang-barang bersusun atau serial, 

cukup scan barcode dengan kamera 

perangkat Anda untuk pencarian stok 

lebih cepat, dan manajemen ritel 

yang lebih baik.

Stock
/ Persediaan
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Kirim Invoice ke pelanggan Anda dan 

kejar pembayaran piutang dengan 

permintaan pembayaran dan 

notifikasi lewat email /SMS. Proses 

transaksi lebih cepat dengan 

template format cetak khusus 

(menggunakan templat HTML atau 

Jinja) dan konfigurasi satu kali.

Billing And Pricing
/ Penagihan dan Harga

Untuk mencegah kehabisan stok, Anda 

dapat melacak tingkat pemesanan 

ulang suatu item. Ketika tingkat stok 

item berada di bawah tingkat 

pemesanan ulang, ERP Retail akan 

secara otomatis membuat permintaan 

material. Ini membantu Anda mengisi 

kembali persediaan secara tepat waktu 

dan mengurangi kemungkinan Anda 

kehabisan stok.

Automate Stock 
Replenishment
/ Pengisian Stok Otomatis

Bagi para pengecer dan distributor 

berskala besar, mengelola diskon atau 

margin ritel berdasarkan tarif atau 

jumlah tidak pernah mudah. Dengan 

skema promosi, Anda dapat mengelola 

diskon item untuk berbagai pihak atau 

ketentuan. Skema promosi akan secara 

otomatis mengubah penetapan harga 

yang berlaku.

Promotional Schemes
/ Skema Promosi
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Buat software manajemen ritel 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

Mengelola pelanggan Anda lebih baik 

dengan waktu singkat. Hanya perlu 

beberapa menit untuk mengatur 

program loyalitas dan skema penetapan 

harga khusus. Anda kemudian dapat 

mempertahankan batas kredit, melihat 

piutang dan total tagihan, dan 

menganalisa pendapatan pelanggan 

rata-rata untuk membuat keputusan 

bisnis yang berdasarkan data.

Customer Acquisition 
& Loyalty
/ Akuisisi & Loyalitas Pelanggan


