Analisa Software
Sumber :

Presentasi Accurate dan Zahir

ZAHIR ACC

ACCURATE

Harga

Per modul, total kurang lebih Rp 4.000.000 untuk 1 user

Per Paket, kurang lebih Rp10.000.000 untuk 2 user

Jaminan

Uang tidak bisa dikembalikan

Ada jaminan uang bisa dikembalikan dalam tempo 1 bulan.

Currency

Multi Currency, tetapi harus membeli tambahan 1 modul (Rp
1.000.000)
Seluruh laporan zahir bisa di eksport excel, dari excel ke zahir
hanya CoA saja
Menggunakan donggle. Apabila Donggle rusak, harus membeli
Donggle baru (Rp 300.000) dengan menyerahkan Donggle yang
rusak ke Zahir. Apabila ingin mendapatkan Donggle baru atas
kehilangan Donggle, maka akan dikenakan biaya sebesar paket
software Zahir Acc yang dibeli
Tidak cukup bisa dimodifikasi, hanya bisa diganti penamaannya
saja. Namun ketersediaan template laporannya sudah cukup
banyak

Multi Currency, tanpa harus ada tambahan biaya

Harus membeli tambahan modul Proyek (Rp 500.000) dan Modul
Departemen (Rp 250.000)
Biaya proyek tidak bisa terlihat per kode rekening, hanya bisa
dilihat dari total nilai proyek tersebut

Sudah termasuk dalam paket pembelian

Convert ke Ms
Excel
Kunci program

Pelaporan

Proyek dan
Departemen

Dalam laporan Posisi Keuangan dapat dipisahkan
Pemisahan
Unrestricted dan Dalam laporan Aktivitas, bisa dipisahkan menggunakan CoA atau
Restricted
segmen
Closing Tahun
Buku

Laporan Donor

Layanan

Dapat diconvert ke Ms Excel, tetapi tidak dari Ms Excel ke
Accurate
Menggunakan nomor registrasi yang terhubung dengan nomor
hard disk komputer yang dilisensi untuk install software Accurate,
sehingga pengerjaan input data keuangan tidak bisa dipindahkan
ke komputer lain.
Tidak cukup bisa dimodifikasi, hanya bisa diganti penamaannya
saja. Namun ketersediaan template laporannya sudah cukup
banyak

Biaya proyek bisa dilihat per kode rekening dari masing-masing
proyek
Dalam laporan Posisi Keuangan tidak dapat dipisahkan

Setiap akhir periode tahun buku akan ditutup, namun masih bisa di
retrieve kembali untuk periode yang memotong tahun buku,
misalnya (Juli 2001 - Juni 2002)
Setiap awal tahun, saldo akhir terbawa secara otomatis

Dalam laporan Aktivitas, bisa dipisahkan menggunakan CoA
(pilihan kepala 4, 5 untuk memisahkan revenue dan 6, 7 untuk
memisahkan expense)
Setiap akhir periode tahun buku akan ditutup, namun masih bisa di
retrieve kembali untuk periode yang memotong tahun buku,
misalnya (Juli 2001 - Juni 2002)
Setiap awal tahun, saldo akhir terbawa secara otomatis

Tidak dikenakan biaya apapun

Tidak dikenakan biaya apapun

Untuk proyek yang didanai oleh lebih dari satu, di akhir periode
akan dilaporkan sebagai satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan
per masing-masing donor
Standar, tidak proaktif

Untuk proyek yang didanai oleh lebih dari satu, di akhir periode
dapat dipisahkan per masing-masing donor, dengan memberikan
kode pada kolom segmen masing-masing biaya
Proaktif, komunikatif, mengkaji kebutuhan, dan mencoba
mempelajari CoA
Dari informasi pengguna lain : layanan purna jual cukup baik

Dari informasi pengguna lain : layanan purna jual cukup baik

