Software Akuntansi Terbaik

Company Profile
PT. Zahir Internasional adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan
dan development software akuntansi. Software produk kami ditujukan untuk para
pebisnis/pedagang yang ingin mengolah usahanya secara rapi dan teratur dalam
hasil administrasinya, sehingga dapat mengontrol segala aktivitas yang terjadi
pada usahanya. Dilengkapi dengan proses transaksi yang sangat komplit meliputi
proses management, stock barang, administrasi gudang, proses pembelian
barang, proses penjualan dan yang lainnya, sehingga sangat cocok untuk usaha
anda.
Produk dan Layanan
Saat ini produk software yang telah dihasilkan oleh PT Zahir Internasional dan
telah sukses di pasaran adalah Zahir Accounting Software, sebuah software
akuntansi keuangan untuk usaha kecil dan menengah yang dirancang untuk
mudah digunakan, sesuai dengan kebutuhan usaha Indonesia.
PT. Zahir Internasional dalam memasarkan produknya juga memberikan
pelayanan purna jual berupa pelatihan dan support.
1.

Pelatihan
Diadakan free training kepada klient dengan ketentuan waktu sebagai
berikut :
• Edisi FlexyMoney versi 5.1 mendapatkan free training selama 2 jam
• Edisi Flexy Trade versi 5.1 mendapatkan free training selama 4 jam
• Edisi Personal versi 5.1 mendapatkan free training selama 4 jam
• Edisi Standar versi 5.1 mendapatkan free training selama 6 jam
• Edisi Enterprise versi 5.1 mendapatkan free training selama 12 jam
• Untuk Zahir POS Standar / Flexy Trade dan POS Enterprise mendapatkan
free training selama 1 jam

2. Software Zahir di guarantee 100% program. Support melalui telp, email
maupun fax selama perusahaan Anda memakai program Zahir.
3. Jasa Training Tambahan Versi 5.1
Apabila Anda memerlukan training tambahan untuk karyawan baru, maka
dikenakan biaya sebesar :
• Edisi Personal/FlexyMoney versi 5.1 = Rp. 350.000,-/3 jam
• Edisi Flexy Trade versi 5.1
= Rp. 400.000,-/3 jam
• Edisi Standar versi 5.1
= Rp. 400.000,-/3 jam
• Edisi Enterprise versi 5.1
= Rp. 500.000,-/3 jam
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Profil Produk Zahir Accounting
Penjelasan Produk Zahir Accounting
Zahir Accounting Ver. 1.0 dibuat pertama kali pada tahun 1996 dan pada tahun
1997, mulai dikembangkan versi 2.0 dan mulai dipasarkan pada tahun 1999.
Zahir Accounting telah digunakan lebih dari 2000 perusahaan kecil maupun
perusahaan besar dengan 6000-an user di Indonesia, telah memperoleh
beberapa penghargaan di tingkat nasional.
Zahir Accounting, adalah sebuah program akuntansi keuangan berbahasa
Indonesia, fleksibel, berfasilitas lengkap dan berdayaguna tinggi, yang dirancang
agar tepat dengan kebutuhan usaha kecil dan menengah di Indonesia. Berbasis
Windows 98/NT/XP.
Aplikasi ini dibangun dengan konsep bahwa akuntansi keuangan adalah mudah
dan menggunakan aplikasi akuntansi keuangan adalah sebuah pengalaman
yang menyenangkan, bahkan oleh pengguna yang baru mulai mempelajari
komputer dan akuntansi.
Sebagian besar input transaksi yang dilakukan pengguna menggunakan formulir
yang mudah dipahami dan sering ditemui dalam keseharian, sehingga pengguna
tidak perlu takut salah dalam menginput transaksi, tidak perlu bingung mana
yang debet dan mana yang kredit, program secara otomatik akan melakukannya
untuk Anda.
Positioning Zahir Accounting :
•

Untuk perusahaan kecil dan menengah serta besar yang tidak lagi puas
dengan keterbatasan sistem pembukuan manual dan kebutuhan mereka
tetap tidak terjawab oleh piranti lunak akuntansi yang ada.

•

Zahir Accounting adalah piranti lunak akuntansi keuangan yang sepenuhnya
baru yang menggabungkan kesederhanaan prosedur akuntansi dan tampilan
program yang menarik.

•

Berbeda dengan Software Akuntansi lainnya yang sulit digunakan oleh
pemula dan non akuntan, tampilan yang rumit, tidak sesuai dengan standar
akuntansi Indonesia serta tidak menggunakan bahasa Indonesia, dan yang
utama adalah harga yang tidak terjangkau.

•

Kami telah memasukkan seluruh fasilitas yang inovatif untuk
menyederhanakan proses akuntansi, interface program yang menarik dan
mudah dipahami, grafik – grafik penunjang pengambilan keputusan,
menggunakan bahasa Indonesia; dimana semuanya akan menjadikan
produk ini menjadi sangat mudah digunakan namun sangat tangguh untuk
usaha menengah besar sekalipun.
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Penghargaan yang pernah diterima Zahir Accounting :
•

Merit Award untuk kategori Business Application pada Asia Pasific ICT
Award Indonesia (Apicta – Indonesia) 2002

•

Winner untuk kategori Business Application – Finance, pada pada Asia
Pasific ICT Award Indonesia (Apicta – Indonesia) 2003

•

Best of the Best Winner dari seluruh kategori, pada pada Asia Pasific ICT
Award Indonesia (Apicta – Indonesia) 2003

•

Indonesia ICT Award 2003 dari Presiden Republik Indonesia, Ibu
Megawati Soekarnoputri

•

Winner untuk kategori Business Application – Finance, pada pada Asia
Pasific ICT Award Indonesia (Apicta – Indonesia) 2004

Beberapa Edisi Zahir Accounting
Zahir Accounting Software memiliki 5 edisi untuk kebutuhan pelanggan yang
berbeda :
1. Zahir Edisi FlexyGL versi 5.1, harga Rp. 1.500.000/user
Untuk berbagai usaha, digunakan untuk mereka yang mengerti accounting
dengan tambahan modul Kas/Bank dengan fasilitas : multy company,
export laporan ke excel, word, html, berbahasa Indonesia dan berbasis
grafis windows.
2. Zahir Edisi FlexyMoney versi 5.1, harga Rp. 3.000.000/user
Untuk berbagai usaha yang tidak membutuhkan fasilitas inventori, seperti
advertising, konsultan, koperasi, dll. dilengkapi berbagai modul terintegrasi
dan fasilitas giro mundur.
Modul terintegrasi, hutang usaha, piutang usaha, penjualan, pembelian,
general ledger, kas/bank giro mundur, rekonsiliasi bank, multi user, multi
company, multi level password, lebih dari 100 laporan, faktur pajak, layout
faktur dapat didesain sendiri, export laporan ke excel, word, html, dll.
analisa rasio, grafik proyeksi kas, kalender, reminder, transaksi berulang,
barbahasa Indonesia dan berbasis grafis windows.
3. Zahir Edisi Flexy Trade versi 5.1, harga Rp. 4.000.000/user
Untuk berbagai usaha yang membutuhkan fasilitas inventori, seperti
distributor, riteil, toko, apotik, bengkel, koperasi, restoran, dll. dilengkapi
berbagai modul terintegrasi dan fasilitas giro mundur. Dapat dihubungkan
dengan Zahir Point of Sales sebagai kasir.
Modul terintegrasi, hutang usaha, piutang usaha, penjualan, pembelian,
general ledger, kas/bank giro mundur, inventori (persediaan barang),
rekonsiliasi bank, multi user, multi company, multi level password, lebih
dari 100 laporan, faktur pajak, layout faktur dapat didesain sendiri, export
laporan ke excel, word, html, dll. analisa rasio, grafik proyeksi kas,
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kalender, reminder, transaksi berulang, berbahasa Indonesia dan berbasis
grafis windows.
4. Zahir Edisi Personal versi 5.1, harga Rp. 4.000.000/user
Modul terintegrasi, hutang usaha, piutang usaha, penjualan, pembelian,
general ledger, kas/bank, multi fase job costing, departement costing,
fixed asset, giro mundur, rekonsiliasi bank, multi user, multi company,
multi level password, konsolidasi, lebih dari 100 laporan, faktur pajak,
layout faktur dapat didesain sendiri, export laporan ke excel, word, html,
dll. analisa rasio, grafik proyeksi kas, kalender, reminder, transaksi
berulang, berbahasa Indonesia dan berbasis grafis windows.
5. Zahir Edisi Standar versi 5.1, harga Rp. 6.500.000/user
Sama dengan Zahir Accounting Edisi Standar dengan tambahan modul
persediaan yang sangat lengkap, yang dapat menghitung harga pokok
penjualan secara otomatis setiap ada transaksi penjualan, dengan metoda
FIFO, LIFO dan average, assembling, stock opname, penentuan harga jual,
penyesuaian persediaan.
6. Zahir Edisi Enterprise versi 5.1, harga Rp. 15.000.000/user
Modul terintegrasi, hutang usaha, piutang usaha, penjualan, pembelian,
general ledger, kas/bank, multi fase job costing, departement costing, fixed
asset, giro mundur, rekonsiliasi bank, multi user, multi company, multi level
password, konsolidasi, lebih dari 150 laporan, faktur pajak, layout faktur dapat
didesain sendiri, export laporan ke excel, word, html, dll. analisa rasio, grafik
proyeksi kas, kalender, reminder, transaksi berulang, barbahasa Indonesia
dan berbasis grafis windows,modul persediaan yang sangat lengkap, yang
dapat menghitung harga pokok penjualan secara otomatis setiap ada
transaksi penjualan, dengan metoda FIFO, LIFO dan average, assembling,
stock opname, penentuan harga jual, penyesuaian persediaan, modul
procurement, meminta penawaran harga, purchase order, penerimaan
barang, retur pembelian, sales order, pengiriman barang, retur penjualan,
penerimaan barang konsinyasi, retur konsinyasi, true multi currency, multi
warehouse, multi satuan pengukuran, multi pajak, bahasa Indonesia dan
Inggris baik program maupun chart of account, alokasi biaya import ke harga
pokok barang, note per item transaksi, syncronisasi data antar cabang, serial
number, lot number, dan expire date, laporan dapat didesain sendiri oleh
user, analisa grafis, field debit/credit memo disetiap form jual/beli/retur, auto
purchase order recommendation, multilevel price dan hitung komisi penjualan,
dll.
7. Zahir Point Of Sale (POS), harga Rp. 2.000.000/user
Modul tambahan pada Edisi Standar, Flexy Trade dan Enterprise untuk
menginput transaksi penjualan. Program tambahan ini digunakan sebagai
back office. Dapat dihubungkan dengan barcode scanner, customer display,
printer dan cash drawer.
Cat : Harga tersebut belum termasuk PPN dan tidak ada harga paket
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Komentar Pengguna Zahir Accounting
“Bagus, lebih simpel dibandingkan program lain, pengoperasiannya mudah,
tampilan menu mudah dimengerti”
Alwi Tandiono, Accountant, PT Yanmar Diesel Indonesia
“Mudah digunakan, efisien, tampilan bagus”
Rachmad Dermawan, Accountant, PT Futurindo
“Zahir Accounting® memenuhi semua kebutuhan dalam pengelolahan data
akuntansi dan memberi kemudahan dalam pengoperasiannya”
Budi Maryanto, Direktur Operasional, LPK Ega Kineta
“Dengan harga yang cukup murah, Zahir Accounting® sudah mencakup
semuanya, alias powerfull !”
Nusa Putra Utama, Owner, Photocopy Adira
“Modul-modul mudah tercover, multi-user, menggunakan grafik dan tampilan
tidak membosankan.”
Ridwan Dibya Sudharta, Manajer Umum, PPIK Wilayah Bogor
“Saya pakai Zahir Accounting® karena lebih mudah pengoperasiannya dan
sangat membantu dalam penyusunan laporan persediaan”
Burhan, Accountant, PT Intisentosa Alam Bahtera
“Fleksibel, user friendly dan mudah digunakan.”
Eti Herawati, Accountant, PT Thosindo – Elevator Toshiba
“Zahir Accounting® itu applicable, dimana penggunaannya cukup mudah
sehingga orang awam pun bisa mengoperasikannya”
Deddy, Bendahara, Koperasi Petro Prima Usaha
“Tampilan dan formatnya sangat menarik, serta memiliki fasilitas untuk
memperbaiki saldo secara otomatis”
Dwi Indriantoro, Accountant, PT Abdi Bangsa, Tbk.
Harian Umum Republika
“Zahir Accounting® itu mudah digunakan, berbahasa Indonesia dan harganya
murah”
Henry Ridho, HRD & GA Manager, PT Tamaridha Setara
“Memiliki fasilitas grafik yang sangat membantu saya dalam membuat
presentasi”
Taufik, Accountant, PT Gada Prakasa Alam
“Cukup satu kali input sudah dapat menampilkan semua jenis laporan yang
diinginkan, Modul persediaannya lengkap, sangat membantu untuk mengetahui
pembayaran, stock, kas, piutang dan lainnya.”
Billy, Accountant, PT Tritunggal Teguh
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COMPANY PROFILE
PT. Zahir Internasional adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan dan development software
akuntansi. Software produk kami ditujukan untuk para pebisnis/pedagang yang ingin mengolah usahanya
secara rapi dan teratur dalam hasil administrasinya, sehingga dapat mengontrol segala aktivitas yang terjadi
pada usahanya. Dilengkapi dengan proses transaksi yang sangat komplit meliputi proses management,
stock barang, administrasi gudang, proses pembelian barang, proses penjualan dan yang lainnya, sehingga
sangat cocok untuk usaha anda. Nama software akuntansi Kami adalah Zahir Accounting
Apa itu Zahir Accounting
Zahir Accounting adalah software akuntansi keuangan yang sangat inovatif, namun sangat berbeda dengan
software akutansi lainnya. Selain mempermudah pembukuan, dimana seluruh jurnal akuntansi dan laporan
keuangan dibuat secara otomatis tanpa perlu mengerti teori akuntansi yang mendalam, Zahir Accounting
juga akan mempermudah Anda dalam mengambil keputusan bisnis, karena dilengkapi berbagai analisa
laporan keuangan perusahaan, seperti analisa rasio, break even point analysis, berbagai grafik dan laporan
interaktif yang menarik dan terintegrasi.
Dengan segala kelebihannya, Zahir Accounting Software lebih tepat disebut 'business management
software' daripada software akuntansi, yang umumnya hanya berfungsi untuk mencatat jurnal transaksi,
membuat laporan laba rugi dan laporan neraca, yang hanya mudah digunakan oleh mereka yang mengerti
teori akuntansi. Zahir Accounting adalah software accounting Indonesia terbaik.
Zahir Accounting Ver. 1.0 dibuat pertama kali pada tahun 1996 dan pada tahun 1997, mulai dikembangkan
versi 2.0 dan mulai dipasarkan pada tahun 1999.
Zahir Accounting telah digunakan lebih dari 5000 perusahaan kecil maupun perusahaan besar dengan
6000-an user di Indonesia, telah memperoleh beberapa penghargaan di tingkat nasional.
Zahir Accounting, adalah sebuah program akuntansi keuangan berbahasa Indonesia, fleksibel, berfasilitas
lengkap dan berdayaguna tinggi, yang dirancang agar tepat dengan kebutuhan usaha kecil dan menengah
di Indonesia. Berbasis Windows 98/NT/XP.
Aplikasi ini dibangun dengan konsep bahwa akuntansi keuangan adalah mudah dan menggunakan aplikasi
akuntansi keuangan adalah sebuah pengalaman yang menyenangkan, bahkan oleh pengguna yang baru
mulai mempelajari komputer dan akuntansi.
Sebagian besar input transaksi yang dilakukan pengguna menggunakan formulir yang mudah dipahami dan
sering ditemui dalam keseharian, sehingga pengguna tidak perlu takut salah dalam menginput transaksi,
tidak perlu bingung mana yang debet dan mana yang kredit, program secara otomatik akan melakukannya
untuk Anda.
Positioning Zahir Accounting :
• Untuk perusahaan kecil dan menengah serta besar yang tidak lagi puas dengan keterbatasan sistem
pembukuan manual dan kebutuhan mereka tetap tidak terjawab oleh piranti lunak akuntansi yang ada.
• Zahir Accounting adalah piranti lunak akuntansi keuangan yang sepenuhnya baru yang menggabungkan
kesederhanaan prosedur akuntansi dan tampilan program yang menarik.
• Berbeda dengan Software Akuntansi lainnya yang sulit digunakan oleh pemula dan non akuntan,
tampilan yang rumit, tidak sesuai dengan standar akuntansi Indonesia serta tidak menggunakan bahasa
Indonesia, dan yang utama adalah harga yang tidak terjangkau.
• Kami telah memasukkan seluruh fasilitas yang inovatif untuk menyederhanakan proses akuntansi,
interface program yang menarik dan mudah dipahami, grafik – grafik penunjang pengambilan
keputusan, menggunakan bahasa Indonesia; dimana semuanya akan menjadikan produk ini menjadi
sangat mudah digunakan namun sangat tangguh untuk usaha menengah besar sekalipun.

Penghargaan yang pernah diterima Zahir Accounting :
• Merit Award untuk kategori Business Application pada Asia Pasific ICT Award Indonesia (Apicta –
Indonesia) 2002
• Winner untuk kategori Business Application – Finance, pada pada Asia Pasific ICT Award Indonesia
(Apicta – Indonesia) 2003
• Best of the Best Winner dari seluruh kategori, pada pada Asia Pasific ICT Award Indonesia (Apicta –
Indonesia) 2003
• Indonesia ICT Award 2003 dari Presiden Republik Indonesia, Ibu Megawati Soekarnoputri
• Winner untuk kategori Business Application – Finance, pada pada Asia Pasific ICT Award Indonesia
(Apicta – Indonesia) 2004
Fasilitas :
• General Ledger
• Rekening Akun Dua Bahasa
• Penjualan Barang dan Jasa
• Pembelian Barang dan Jasa
• Piutang Usaha dan Hutang Usaha
• Penghapusan Hutang/Piutang Usaha
• Periode Aging Schedule Bebas
• Kas / Bank dan Rekonsiliasi Bank
• Giro Mundur
• Persediaan Barang (Metoda FIFO, LIFO dan Rata-Rata)
• Penyesuaian/Pemakaian Barang
• Pemindahan Barang
• Stok Opname
• Pindah Gudang
• Pentuan Harga Jual
• Kategori Barang
• Group Barang (4 Group)
• Kategori Pelanggan/Vendor
• Term of Sales Standar per Pelanggan
• Nama Alias Barang
• Dimensi dan Gambar Barang
• Perakitan / Assembling
• Pembongkaran / Disassembling
• Project & Department Costing
• Fixed Asset / Penyusutan Otomatis
• Pengadaan Barang (Material Requisition, Request for Quotation, Purchase Order, Goods Received,
Puchase Return)
• Sales Module (Sales Quotation, Sales Order, Delivery/Invoicing, Sales Return)
• Penerimaan Barang Konsinyasi
• Retur Barang Konsinyasi
• Membuat Purchase Order Otomatis bila Stok Kurang dibawah Limit
• Multi Company
• Multi Currency
• Multi Warehouse
• Multi Unit of Measurement
• Multi Fraksi
• Multi Level Price
• Multi Level Discount
• Multi Pajak
• Multi Biaya Pengiriman
• Multi Komisi Penjualan
• Alokasi Biaya Impor
• Final Discount
• Sinkronisasi Data Antar Cabang
• Terhubung ke to ZahirPOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Serial Number
Lot Number / Expire Date
Satuan Laporan
Nomor Bukti Transaksi Tambahan
Financial Statement Wizard
Mencetak Faktur Pajak dan Desain Faktur
Tambahan Catatan Per Baris Transaksi
Predictive Transaction Input
Transaksi Berulang
Lebih dari 30 Grafik, Rasio Keuangan, Kalender dan 120 Laporan
Kustomisasi Laporan Kuangan (Financial Statement Wizard)
Laporan dapat didesain dan dikembangkan sendiri
Laporan dapat diklik untuk menampilkan detail transaksi (Drill-Down)
Pencarian text pada laporan secara cepat
Export Laporan ke Excel, PDF, HTML, dll dalam tampilan aslinya dan dapat dikirim melalui email.
Desain Cetak Faktur dan Faktur Pajak
Multi Company, Multilevel Password
Multi User (Pembelian 1 paket program untuk 1 komputer)
Bahasa Indonesia, Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggris

MENGAPA ZAHIR ACCOUNTING
1. Zahir Accounting sangat mudah digunakan
Zahir Accounting dirancang untuk pengguna yang tidak mengerti teori akuntansi.
Seluruh transaksi dibuat dalam bentuk formulir yang mudah dipahami dan sering digunakan dalam bisnis
sehari-hari, mengisinya semudah mengisi nota penjualan atau menulis cek, seluruh proses akuntansi,
laporan dan grafik otomatis dibuat.

Menggunakan bahasa Indonesia dan tidak menggunakan istilah-istilah yang sulit dimengerti dan
membingungkan.
2. Zahir Accounting dapat diandalkan
Meskipun terlihat sederhana dan mudah digunakan oleh mereka yang tidak mengerti teori akuntansi, Zahir
Accounting tetap merupakan software yang tangguh, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan.

Klik laporan (drill-down) untuk Audit Laporan
Seluruh laporan dapat diklik untuk membuka kembali transaksi aslinya, sehingga mudah diaudit, serta dapat
di export ke berbagai format seperti Ms Excel untuk dapat diolah lebih lanjut oleh konsultan Anda.

Kirim melalui email dan export laporan ke berbagai format

Ketangguhan Zahir Accounting dibuktikan dengan banyaknya perusahaan berskala besar yang
menggunakannya, dengan nilai transaksi milyaran Rupiah, ratusan ribu transaksi dan puluhan ribu item
barang.
Mereka pada mulanya berpikir hanya software berharga milyaran Rupiah yang dapat membantu mereka,
ternyata Zahir Accounting juga bisa! ini sungguh benar-benar diluar dugaan kami.

Database Client Server yang Handal
Kini Zahir Accounting Versi 5.0 telah menggunakan database client server yang lebih tangguh untuk usaha
berskala besar dan untuk penggunaan multiuser dengan jumlah user yang sangat banyak.
3. Telah digunakan oleh beribu - ribu perusahaan
Berbagai perusahaan kecil hingga besar, baik perusahaan lokal maupun asing telah mempercayai Zahir
Accounting, dengan berbagai ragam latar belakang dan tuntutan. Mereka terus memberikan masukan dan
saran untuk kesempurnaan produk Zahir Accounting.
Dengan baiknya komunikasi yang terjalin antara staf support kami dengan mereka, maka berbagai kesulitan
dan masalah dapat diatasi dengan cepat.
4. Zahir Accounting dikembangkan oleh perusahaan yang solid dan fokus
Pengalaman selama 8 tahun dalam mengembangkan software akuntansi membuat kami lebih memahami
keinginan pengguna di Indonesia, dari masalah harga jual, pelayanan hingga kualitas.
PT Zahir Internasional tidak membuat produk lain selain Zahir Accounting, kami juga tidak menerima proyek
pesanan atau tailor made, dengan tujuan agar seluruh sumber daya yang kami miliki tetap fokus dalam
mengembangkan produk Zahir Accounting dan dapat melayani penggunanya dengan baik.
Kami berusaha keras untuk tetap menjaga kestabilan perusahaan, agar kami tetap dapat exist dan tetap
dapat mensupport pelanggan dimasa yang akan datang.
Kini sudah terbukti bahwa kami dapat exist selama 8 tahun di Indonesia, dengan pertumbuhan penjualan
yang sangat mengagumkan, dimana kondisi ini sangat kontradiktif dengan yang terjadi di perusahaan
software lokal lainnya, mereka umumnya sulit bertahan dan berkembang seperti kami.

5. Software accounting lain dirancang hanya untuk akuntan bukan untuk pengusaha dan
management
Sejak awal dikembangkannya, Zahir Accounting lebih memfokuskan diri pada pengguna yang tidak mengerti
teori akuntansi, mereka adalah para pengusaha kecil dan menengah di Indonesia.
Kebanyakan para pengusaha ini tidak dapat mengambil manfaat dari laporan keuangan, seperti laporan laba
rugi atau neraca, mereka lebih membutuhkan informasi tentang cash flow, perputaran barang dagangan dan
pemasaran.
Dengan Zahir Accounting, mereka dapat mengetahui produk mana yang paling menguntungkan, di wilayah
mana suatu produk lebih laris, wilayah mana penjualan paling tinggi, produk jenis apa yang paling laris dan
berbagai informasi lain yang dapat membantu mengambil keputusan strategis.
Di Zahir Accounting seluruh informasi tersebut disajikan dalam bentuk grafik yang mudah dipahami serta
interaktif, selain itu juga tersedia berbagai laporan pendukung lain yang dapat dicustomize sesuai
kebutuhan.
6. Investasi Anda di Zahir Accounting lebih optimal dan tidak sia-sia
Kami berani mengklaim bahwa di dunia ini baru Zahir Accounting yang berani mengeluarkan produk murah
yang dapat dicustomize, seperti layaknya komputer rakitan, Anda hanya perlu membeli fasiltias yang Anda
perlukan saja.
Bila suatu hari bisnis telah berkembang Anda dapat menambah berbagai fasilitas sesuai kebutuhan.
Sehingga dengan cara ini investasi Anda tidak akan sia-sia, karena fasilitas - fasilitas software yang Anda
beli hanya fasilitas yang berguna saja.
Anda dapat menambah fasilitas sederhana seperti Giro Mundur, Serial Number, hingga fasilitas Multi
Currency, Auto Purchase Order bahkan Sinkronisasi Data Antar Cabang yang biasanya hanya ada di
software berharga ratusan juta. Kini fasilitas-fasilitas tersebut dapat Anda miliki dengan harga yang sangat
terjangkau.
7. Pelayanan purna jual terjamin
Kami memiliki tim support yang telah berpengalaman baik dalam masalah produk serta implementasinya
diberbagai jenis dan skala usaha.

Berbagai paket pelayanan purna jual tersedia sesuai kebutuhan, seperti maintenance kontrak, pelatihan
maupun free support melalui website ini, telpon dan email.

8. Kami telah lama ada dan terus berkembang
Zahir Accounting dikembangkan sejak 1997 dan kini ini telah mencapai Versi 5.0, ini membuktikan kami
terus berinovasi dan berkembang, sehingga pelanggan dapat terus memperoleh kemudahan-kemudahan
baru dikemudian hari.
9. Zahir Accounting telah diakui baik oleh pakar maupun pasar

Tiga tahun berturut-turut dari tahun 2002 hingga 2003, Zahir Accounting telah memenangkan kompetisi
software APICTA Indonesia (Asia Pasific ICT Award), menyandang penghargaan Merit Award 1x, Winner 2x
dan Best of The Best ICT Award 1x, penghargaan Best of The Best tersebut diberikan langsung oleh
Presiden Republik Indonesia Ibu Megawati. Selain itu PT. Zahir Internasional juga terpilih sebagai Best
Enterprise 50 oleh Majalah SWA pada tahun 2006.
Hingga kini di Indonesia untuk kategori software accounting baru Zahir Accounting yang pernah memperoleh
penghargaan bergengsi tersebut.
Penghargaan tersebut sebagai bukti bahwa Zahir Accounting telah diakui kualitas dan inovasinya oleh
pakar-pakar IT yang menjadi juri dalam kompetisi tersebut.
Berbagai konsultan publik, akuntan dan perguruan tinggi telah menggunakan Zahir Accounting. Mereka juga
telah merekomendasikan Zahir Accounting untuk digunakan oleh pelanggan mereka.
Digunakan dalam laboratorium akuntansi di berbagai perguruan tinggi, seperti Universitas Indonesia,
Magister Management ITB, Petra Surabaya, UII Yogyakarta, Universitas Atmajaya Jakarta, UNMER malang,
dll.
Zahir Accounting juga telah direkomendasikan dan telah digunakan oleh binaan dari PT PNM (Permodalan
Nasional Madani) serta Swisscontact dan JICA (mereka ada konsultan pembinaan usaha kecil dan
menengah milik pemerintah Swiss dan Jepang).

Kelebihan zahir Accounting
A. Mudah digunakan bahkan oleh non akuntan

form penjualan, mengisinya semudah menulis nota penjualan
B. Desain user interface menarik dan mudah dipahami

User interace terstruktur per transaksi berupa icon kertas kerja

C. Faktur dan laporan dapat didesain sesuai kebutuhan

Fasilitas desain laporan yang sangat lengkap. Opsional pada edisi Zahir Small Business
D. Laporan dapat diemail dan diexport ke berbagai macam format
Berbagai format file hasil export, dapat dicetak di printer dot matrix
E. Menggunakan database client server
Database dapat disimpan di komputer server atau di komputer client
F. Fasilitas dan kapasitas dapat dipilih sesuai kebutuhan

Fasilitas dapat dipilih sesuai kebutuhan, sehingga harga software menjadi lebih terjangkau

G. Berbagai grafik dan analisa bisnis interaktif

Grafik analisa bisnis terpadu dalam satu layar, setiap grafik dapat diklik untuk dapat dianalisa

H. Laporan dapat diklik untuk melihat detail transaksi (Audit / Drill-down)
Klik tombol mouse pada laporan neraca dan laba-rugi akan menampilkan buku besar per rekening, klik pada
nomor transaksi akan membuka kembali transaksi asli. Klik tombol kanan mouse pada laporan keuangan
akan menampilkan jurnal double entry nya.

Software Akuntansi Terbaik

KETENTUAN PENGGUNAAN ZAHIR ACCOUNTING
Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk menggunakan software Zahir Accounting
PEMBELIAN SOFTWARE ZAHIR ACCOUNTING
1. Pembelian dapat dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening BCA Cabang Mayestik Jakarta atas nama PT. Zahir
Internasional dengan nomor rekening : 228.300.139.3
2. Informasikan segera bukti transfer dan alamat pengiriman, serta alamat dan nomor NPWP melalui fax ke nomor 02171792612
3. Software Zahir Accounting yang telah dibeli tidak dapat dijual kembali atau di retur kepada PT. Zahir Internasional

4.

Apabila terjadi kerusakan CD Installer maka akan diberikan gratis.

DONGLE
1. Dongle adalah alat aktifasi penggunaan software Zahir Accounting
2. Panduan menggunakan dongle, terdapat didalam Buku Panduan Zahir Accounting
3. Dongle harus terpasang dikomputer, jika software Zahir Accounting digunakan
4. Garansi dongle selama 30 hari, terhitung sejak paket Software Zahir Accounting diterima
5. Apabila terjadi kerusakan pada dongle setelah melewati masa garansi, maka penggantian dongle dikenakan biaya sebesar
Rp500.000.-/dongle, bagi pelanggan yang menggunakan software Zahir Accounting edisi Enterprise, atau sebesar
Rp300.000.-/dongle bagi pelanggan yang menggunakan software Zahir Accounting selain edisi Enterprise
6. PT. Zahir Internasional tidak bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan dongle
7. Apabila ingin mendapatkan dongle baru atas kehilangan dongle, maka pelanggan yang akan dikenakan biaya sebesar
paket Software Zahir Accounting yang dibeli.
8. Apabila Upgrade dari versi lama ke versi terbaru maka dongle versi lama ditukar dengan dongle versi baru
REGISTRASI
1. Registrasi diberikan jika seluruh pembayaran telah diterima oleh PT. Zahir Internasional

2.

Registrasi paling lama 2 x 24 jam ( hari kerja ), terhitung sejak diterimanya formulir permintaan registrasi oleh PT.
Zahir Internasional

INSTALASI
1. Panduan Instalasi diberikan terdapat didalam Buku Panduan Zahir Accounting
2. Instalasi dilakukan sendiri oleh pelanggan
3. Jika terdapat permasalahan dalam instalasi, silahkan menghubungi bagian Support kami di 021-7197766 atau melalui
email ke support@zahiraccounting.com dan Support Online kami di Website www.zahiraccounting.com
TRAINING
1. Durasi / lamanya free training diberikan sesuai dengan paket software Zahir Accounting yang dibeli.
2. Informasi Durasi / lamanya free training tercantum pada surat Penawaran/Sales Order
3. Free Training dilakukan di kantor PT. Zahir Internasional, pada hari kerja Senin s/d Kamis jam 9.00 s/d 17.00 WIB
4. Informasi jadwal training dapat menghubungi PT. Zahir Internasional ( divisi trainer )
5. Apabila training dilakukan diluar kota Jakarta, maka biaya transportasi dan akomodasi ditanggung oleh pihak pelanggan.
6. Apabila pembelian paket Zahir lebih dari 1 paket (untuk paket Flexy Money, Flexy Trade dan Personal), maka training
dapat dilakukan di kantor Klien dengan dikenakan biaya transportasi didalam kota Jakarta antara Rp30.000.- s/d
Rp100.000.- (sesuai dengan ketentuan PT. Zahir Internasional)
7. Apabila membutuhkan training tambahan, maka dikenakan biaya antara Rp.250.000.- s/d Rp.500.000.- (sesuai dengan
paket yang digunakan, biaya sewaktu-waktu dapat berubah)
SUPPORT
1. Support diberikan khusus untuk pelanggan
2. Support gratis diberikan berupa layanan telepon, fax, email, atau Online Support di website kami.
3. Pelayanan support dilakukan pada hari kerja yaitu Senin s/d Jumat pk.08.00 s/d 17.00 WIB
UPDATE
Untuk mendapatkan Update terbaru silahkan download www.zahiraccounting.com

PT. ZAHIR INTERNASIONAL
Jl. Kemang Selatan 1C no. 20, Kemang, Jakarta SelatanTelp. 021-7197766 (Hunting) Fax 021-71792612
Web : www.zahiraccounting.com Email : info@zahiraccounting.com

Fasilitas-Fasilitas Yang Dapat Digunakan Pada Zahir Accounting :

Transaksi Jasa
Fasilitas transaksi jasa digunakan untuk pencatatan transaksi baik pembelian dan penjualan yang
berhubungan dengan jasa, proses pembelian tidak melibatkan data stock atau persediaan, artinya transaksi
pembelian dan penjualan tidak menggunakan produk / persediaan baik yang dilakukan secara tunai maupun
dilakukan secara kredit.
Dengan fasilitas ini anda dapat mencatat pendapatan jasa dan pembelian atau pengeluaran biaya atas jasa
yang digunakan dari pihak lain. Jika transaksi dicatat secara kredit anda dapat melihat informasi hutang dan
piutang yang terjadi atas transaksi tersebut.
Inventory
fasilitas Inventory / Persediaan digunakan jika transaksi diperusahaan melibatkan stock atau persediaan dan
anda memerlukan kontrol atas data persediaan yang digunakan dalam transaksi pembelian dan penjualan
dan penyesuaian atas persediaan. Dengan adanya fasilitas ini anda dapat mengetahui saldo untuk masingmasing produk dari laporan buku besar persediaan. Selain itu anda dapat mengetahui laporan analisa produk,
yang dapat membantu anda untuk pengambilan keputusan atas produk tertentu.
Proyek
Untuk perusahaan yang bidang usahanya berhubungan dengan pengerjaan suatu proyek atau kegiatan
tertentu. Fasilitas modul proyek dapat digunakan untuk mengalokasikan setiap transaksi pendapatan dan
biaya dari masing-masing proyek dengan sangat rinci. Setiap transaksi yang berhubungan dengan proyek
tertentu akan dicatat dan dihubungkan ke proyek yang bersangkutan, sehingga hasilnya anda dapat
mengahui informasi laporan laba atau rugi untuk masing-masing proyek disamping itu anda bisa
membandingkan antara anggaran dari masing-masing proyek dengan realisasi transaksi atas proyek tersebut.
Departemen
Fasilitas departemen digunakan untuk mencatat dan mengelola transaksi dari masing-masing departemen /
divisi atau unit usaha di perusahaan, anda perlu membuat data dari masing-masing departemen di
perusahaan, sehingga nantinya anda bisa mengontrol transaksi dari masing-masing department dengan
menghubungkan transaksi yang dicatat ke departemen atau divisi sesuai dengan transaksi di masing-masing
departemen atau divisi tersebut, anda juga dapat mengetahui informasi laporan laba rugi dari transaksi di
masing-masing department.

Fixed Asset
Fasilitas harta tetap (fixed asset) ini bermanfaat untuk mengelola (menginventarisir) harta tetap yang dimiliki
perusahaan anda dan membantu anda dalam penghitungan beban penyusutan perbulan, akumulasi beban
dan nilai buku. Anda perlu mencatat data aktiva tetap seperti tanggal perolehan, nilai perolehan, nilai residu,
umur ekonomis dan metode yang digunakan untuk perhitungan penyusutan aktiva tetap. Dari data aktiva
tetap yang telah diinput maka anda dapat memperoleh informasi laporan penyusutan dari masing-masing
aktiva tetap.
Fasilitas harta tetap atau fixed asset dapat memudahkan anda dalam mengelola dan menghitung penyusutan
dari masing-masing harta tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Sehingga anda dapat memperoleh informasi
dari nilai buku untuk masing masing harta tetap. Fasilitas ini juga memudahkan anda dalam membuat jurnal
penyusutan secara otomatis dari acuan data harta tetap yang sudah diinput.
Giro Mundur
Fasilitas giro mundur digunakan untuk mencatat transaksi baik penerimaan bank atau pengeluaran bank
yang menggunakan cek atau giro. Dengan fasilitas ini anda dapat dengan mudah mengetahui informasi giro
yang diterima dan giro yang dikeluarkan. Anda juga dapat mencatat transaksi pencairan atas giro tersebut.
Retur
Fasilitas retur terdiri dari retur pembelian dan retur penjualan, dengan adanya fasilitas ini anda dapat
mencatat pengembalian (retur) dari transaksi pembelian atau penjualan disebabkan karena barang yang
dikirim atau diterima tidak sesuai dengan pesanan atau dalam keadaan kurang baik.
Assembly
Fasilitas assembly (perakitan) dapat memudahkan anda untuk melakukan pencatatan produksi dari suatu
produk yang sudah ditentukan komponen atau material penyusun untuk produk tersebut. Sehingga anda
dapat melakukan proses pencatatan produksi dari suatu produk secara otomatis sesuai dengan komponen
penyusun yang sudah ditentukan sebelumnya.
Pertama anda perlu menentukan terlebih dahulu komposisi produk yang akan dirakit. Dengan adanya fasilitas
assembly / perakitan, anda tinggal menginput jumlah produk yang akan diproduksi, sehingga zahir akan
otomatis menghitung jumlah produksi dan jumlah material yang digunakan dalam produksi tersebut sesuai
dengan komposisi yang telah ditentukan sebelumnya.
Deassembly
Fasilitas deassembly merupakan kebalikan dari fasilitas assembly, fungsi dari fasilitas deassembly adalah
koreksi untuk transaksi assembly yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, sehinnga produk-produk yang
digunakan dalam proses assembly akan kembali kepada nilai semula.

Inventory movement
Fasilitas ini memudahkan anda untuk mencatat transaksi produksi suatu barang. Anda tinggal mementukan
jumlah produk yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu barang dan jumlah barang yang diproduksi. Maka
harga pokok dari barang yang di produksi dapat dihitung secara otomatis dari acuan harga pokok produk yang
digunakan untuk produksi.
Kas & Bank
Modul kas & bank terdiri dari fasilitas transfer kas, kas masuk, dan kas keluar.
* Modul Transfer Kas merupakan alat bantu untuk memudahkan pencatatan pemindahan saldo kas/bank
dari satu perkiraan kas/bank ke perkiraan kas/bank lainnya. Misalnya untuk mencatat Setoran uang kas ke
bank.
* Modul Kas Masuk digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas/bank. Misalnya pencatatan
transaksi pendapatan sewa dari pihak lain.
•

Modul Kas Keluar digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran kas/bank. Misalnya pencatatan
transaksi pengeluaran biaya listrik.

Rekonsiliasi Bank
Rekonsilasi digunakan untuk mencocokan pencatatan saldo rekening koran yang diterima dari bank dengan
pencatatan menurut buku perusahaan, anda dapat melakukan pencocokan pencatatan transaksi di zahir
dengan rekening koran bank yang anda terima setiap bulannya. Anda dapat melakukan penyesuaian atas
pencatatan transaksi bank pada zahir accounting, jika terdapat perbedaan pencatatan antara rekening koran
bank dengan pencatatan transaksi di bank pada zahir accounting. Karena bisa saja terjadi suatu transaksi
bank yang sudah tercatat di rekening koran bank, namun perusahaan belum mencatat transaksi tersebut
pada zahir accounting atau sebaliknya.
Klasifikasi Data
Fasilitas klasifikasi data dapat memudahkan anda dalam pengelompokkan data nama alamat pelanggan,
supplier, karyawan dan pihak lainnya. Selain itu fasilitas klaisifikasi data dapat digunakan untuk
pengklasifikasian data produk.
Misalnya anda membagi pelanggan berdasarkan klasifikasi wilayah pemasaran, maka anda dapat mengetahi
informasi laporan penjualan untuk masing-masing pelanggan berdasarkan wilayah pemasaran.

Serial Number
Fasilitas serial number (nomor seri) digunakan untuk produk-produk yang dalam pencatatannya
menggunakan nomor seri selain nomor kode produk seperti handphone, produk-produk elekronik, kendaraan
dan sebagainya. Sehingga anda dapat melakukan transaksi pembelian dan penjualan sesuai dengan acuan
nomor seri produk yang bersangkutan. Dengan fasilitas ini anda dapat mengetahui informasi nomor seri yang
tersedia dan nomor seri yang sudah terjual.

Lot Number
Fasilitas lot number digunakan jika anda mempunyai produk-produk dengan masa kadaluarsa seperti
makanan dan obat-obatan. Dengan fasilitas ini anda dapat mengontrol persediaan yang sudah tidak bisa di
gunakan atau masa kadaluarsanya sudah habis (expire). Sehingga ketika terjadi transaksi penjualan, akan
terdapat informasi atas tanggal kadaluarsa dari produk yang dijual. Fasilitas ini membantu anda untuk
menampilkan laporan nomor lot dan tanggal kadaluarsa dari produk.
Akun AliasName
Dengan fasiltas akun alias name anda dapat menggunakan dua nama akun untuk satu akun yang sama.
Misalnya anda memerlukan untuk membuat akun dengan bahasa Indonesia dan bahasa inggris, sehingga
nantinya anda dapat menampilkan laporan dengan menggunakan nama akun dengan bahasa Indonesia dan
akun dengan bahasa inggris.
Anda dapat menggunakan fasilitas akun alias name jika anda membutuhkan format laporan keuangan
menggunakan 2 bahasa, caranya sangatlah mudah, anda tinggal membuat dua akun sesuai dengan
kebutuhan. Misalnya anda membuat akun untuk kas kecil lalu anda membuat alias name untuk akun
tersebut yaitu petty cash. Dengan cara tersebut anda bisa menampilkan laporan keuangan dalam format
standar bahasa indonesia atau bahasa lain yang ditentukan sesuai dengan nama akun alias.
Product Alias Name
Fasilitas ini digunakan jika produk memiliki kode dan deskripsi lain selain kode dan deskripsi barang utama.
Sehingga anda dapat menggunakan kode dan deskripsi utama produk dan alias untuk kode dan deskripsi
ketika menginput transaksi.
Group Barang
Group barang digunakan untuk pengelompokkan produk berdasarkan kategori tertentu, misalnya anda ingin
mengkategorikan produk berdasarkan jenis, ukuran, warna dan sebagainya. Dengan adanya pengelompokkan
berdasarkan group dapat dengan mudah mendapatkan informasi dari laporan sesuai dengan group barang
tersebut.
Standar Term Of Sales
Dengan fasilitas standar term of sales anda dapat menentukan secara otomatis untuk term atau syarat
penjualan dan jatuh tempo dari masing-masing pelanggan. Dengan fasilitas ini anda juga dapat menentukan
persentase diskon awal, hari diskon, hari jatuh tempo dan persentase denda keterlambatan pembayaran
piutang untuk masing-masing pelanggan. Fasilitas ini membantu anda menampilkan syarat pembayaran
standar secara otomatis untuk transaksi penjualan atas pelanggan yang bersangkutan.

FIFO LIFO
Ada beberapa metode perhitungan harga pokok persediaan diantaranya FIFO, LIFO dan Average.
Dengan menggunakan fasilitas FIFO LIFO anda dapat menentukan perhitungan harga pokok untuk suatu
produk sesuai dengan metode yang diinginkan. Metode FIFO akan memperhitungkah harga pokok produk
berdasarkan produk yang pertama kali masuk digudang, metode LIFO akan memperhitungkan harga pokok
produk berdasarkan produk yang terakhir kali masuk digudang.
Anda tidak perlu lagi menghitung harga pokok dari masing-masing produk. Zahir akan menghitung nilai harga
pokok secara otomatis dari masing-masing produk sesuai dengan metode perhitungan harga pokok yang
telah ditentukan sebelumnya.
Multi Fase Proyek
Fasilitas Multi Fase Proyek membantu anda untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan tahapan
pengerjaan (fase) proyek. Dengan ada fasilitas ini anda dapat menentukan anggaran biaya dan anggaran
pendapatan pada masing-masing tahapan (fase) pengerjaan proyek tersebut. Selain itu anda juga dapat
mencatat transaksi real yang berhubungan dengan biaya yang dikeluarkan dalam setiap fase dan pendapatan
yang diterima pada setiap fase pengerjaan proyek.
Multi Satuan
Fasiltas multi satuan dapat anda gunakan jika transaksi diperusahaan menggunakan lebih dari satu satuan
pengukuran dan konversi satuan untuk masing-masing satuan pengukuran tersebut. Misalnya anda membuat
satuan pengukuran untuk gram, kilgoram, centimeter, meter, pcs, box dan sebagainya. Anda bisa
menentukan satuan pengukuran tersebut dan konversi dari masing-masing satuan pengukuran yang
digunakan.
Multi Currency
Fasilitas ini memudahkan anda untuk menggunakan lebih dari satu mata uang dalam transaksi. Anda hanya
perlu membuat data mata uang dan konversi terhadap mata uang utama sehingga ketika transaksi
menggunakan mata uang asing, zahir akan mengkonversi secara otomatis transaksi tersebut berdasarkan
acuan kurs tukar mata uang asing terhadap mata uang utama. Fasilias ini juga dapat membantu anda untuk
menampilkan laporan dalam format mata uang yang diinginkan.
Multi Warehouse
Fasilitas ini digunakan untuk perusahaan yang memiliki lebih dari satu gudang penyimpanan untuk produk.
Dengan fasilitas ini anda dapat menginput transaksi pemindahan produk dari satu gudang ke gudang lainnya,
dan anda dapat mencatat transaksi dari masing-masing gudang, hasilnya anda dapat mendapatkan informasi
stock / persediaan dari masing-masing gudang tersebut.

Multi Tax
Fasilitas multi tax digunakan jika terdapat dua atau lebih pajak yang dikenakan pada transaksi baik
pembelian maupun penjualan, contohnya dalam transaksi penjualan dikenakan pajak PPN dan PPH23. Untuk
menginput transaksi tersebut anda perlu menggunakan fasilitas multi tax.
Multi Price
Fasilitas multi price digunakan untuk menampilkan harga yang berbeda-beda dari masing-masing golongan
pelanggan untuk satu produk yang sama. Zahir accounting dapat menampilkan harga jual otomatis untuk
produk yang sama namun untuk pelanggan yang berbeda. Misalnya harga jual dari suatu produk dibedakan
atas distributor, agen, pengecer atau pembeli akhir.
Multi Discount
Fasilitas multi discount digunakan untuk transaksi yang menggunakan tingkatan discount lebih dari satu.
Anda bisa menerapkan lebih dari satu diskon dengan acuan perhitungan dari nilai setelah diskon sebelumnya.
Acuan penerapan discount bertingkat adalah golongan pelanggan dan jumlah barang yang di beli. Jika
transaksi memenuhi syarat yang telah ditentukan maka discount bertingkat akan otomatis tampil dalam
transaksi tersebut.
Multi Fraksi
Fasilitas multi fraksi digunakan untuk pencatatan transaksi pembelian dan penjualan yang menggunakan
lebih dari satu satuan pengukuran produk. Misalnya anda membeli produk dari supplier dengan satuan KG,
namun untuk transaksi penjualan anda menjualnya dalam satuan KG dan Gr. Misalnya terjadi transaksi
penjualan produk sebesar 1 KG 100 Gr. Untuk transaksi demikian dapat anda input dengan fasilitas multi
fraksi.
Multi Komisi Penjualan
Fasilitas komisi penjualan digunakan dalam transaksi penjualan salesman, sehingga setiap penjualan
dihubungkan dengan masing-masing salesmannya. Komisi dari masing-masing salesman dapat dihitung
secara otomatis dan otomatis membentuk jurnal komisi salesman dan hutang komisi salesman. Perhitungan
komisi penjualan dapat diperoleh dari prosentasi komisi masing-masing golongan salesman, atau prosentase
komisi dari tabel komisi penjualan, tabel komisi penjualan dapat membedakan prosentase komisi
berdasarkan golongan salesman dan total nilai penjualan dari salesman tersebut.
Multi Biaya Kirim
Fasilitas ini memudahkan anda untuk memasukkan biaya-biaya yang timbul atas transaksi pembelian atau
penjualan, sehingga nilai biaya-biaya tersebut akan diperhitungkan kedalam total transaksi pembelian dan
penjualan.

Satuan Laporan
Fasilitas ini digunakan untuk menampilkan laporan yang berhubungan dengan produk sesuai dengan satuan
yang diinginkan pada laporan. Fasilitas ini memudahkan anda untuk mengetahui laporan produk sesuai
dengan satuan pada laporan yang diinginkan. Misalnya anda melakukan transaksi dalam satuan lusin, namun
anda ingin melihat laporan dalam satuan pcs. Untuk kebutuhan tersebut anda bisa menggunakan fasilitas
satuan laporan.
Desain Laporan
Fasilitas desain laporan membantu anda merubah dan membuat sendiri format laporan sesuai dengan
kebutuhan laporan di perusahaan. Dengan menggunakan alat bantu fast report anda dapat mendesain sendiri
format faktur berdasarkan acuan laporan yang sudah disediakan di zahir.
Custom Financial Report
Fasilitas custom financial report dapat membantu anda untuk membuat suatu laporan keuangan yang
berbeda dari format standar yang sudah disediakan pada zahir accounting.
Custom Aging Schedule
Umumnya umur hutang usaha atau piutang usaha mempunyai masa jatuh tempo 0-30 hari 30-60 hari 60-90
dan lebih dari 90 hari.
Dengan adanya fasilitas custom aging schedule anda dapat menentukan sendiri standar masa jatuh tempo
hutang usaha, piutang usaha dan giro. Fasilitas ini juga berguna untuk mengelompokkan hutang usaha dan
piutang usaha berdasarkan usia hutang usaha dan piutang usaha yang bersangkutan.
Export Laporan
Fasilitas export laporan dapat memudahkan anda untuk mengirim (eksport) laporan dari Zahir ke format file
lain, seperti PDF, HTML, Text, BMP, Tiff, JPEG, Excel, Email, dan CSV. Sehingga anda dapat dengan mudah
mendapatkan laporan keuangan dalam format lain sesuai dengan kebutuhan.
Laporan Bisa Di Klik
Dengan adanya fasilitas laporan bisa diklik, anda bisa menganalisa dan menelusuri laporan yang dihasilkan
sampai ke level transaksi awal yang menghasilkan laporan tersebut, fasilitas ini berguna untuk memeriksa
dan melihat informasi detail dari saldo transaksi yang disajikan dalam laporan.
Faktur pajak
Dengan fasilitas faktur pajak, anda dapat dengan mudah mencetak faktur pajak sesuai dengan kebutuhan
dari transaksi yang dikenakan pajak. Sehingga anda tidak perlu membuat kembali faktur pajak secara
terpisah. Anda tinggal menentukan acuan transaksi yang akan dicetak faktur pajaknya kemudian klik cetak
faktur, pilih format faktur pajak yang dibutuhkan. Kemudian klik cetak.

Konsinyasi
Fasilias konsinyasi digunakan untuk produk-produk konsinyasi yang diterima dari pihak lain. Nantinya anda
dapat mengetahui jumlah produk konsinyasi yang diterima, produk konsinyasi yang laku terjual dan produk
konsinyasi yang dikembelian kepada pemberi konsinyasi.
Purchase Request
Fasilitas ini digunakan untuk mencatat setiap permintaan pembelian produk dari bagian gudang kepada
bagian pembelian. Sehingga anda dapat mendokumentasikan setiap permintaan pembelian. Dan anda dapat
mendapatkan laporan permintaan pembelian produk pada periode tertentu.
Purchase Order
Fasilitas ini digunakan untuk mencatat setiap order pembelian kepada supplier. Sehingga anda dapat
mendokumentasikan setiap order pembelian yang telah dikirimkan kepada supplier. Dan anda dapat
mendapatkan laporan purchase order kepada supplier dalam periode tertentu.
Sales Quotation
Fasilitas ini digunakan untuk mencatat penawaran harga atas produk atau jasa yang akan ditawarkan kepada
pelanggan. Sehingga anda dapat mencetak dan mendokumentasikan surat penawaran harga yang dikirimkan
kepada pelanggan. Surat penawaran harga yang sudah dibuat dapat dijadikan acuan pencatatan transaksi
sales order, sehingga anda tidak perlu membuat ulang transaksi sales ordernya, cukup mengambil data dari
surat penawaran harga yang sebelumnya sudah pernah dibuat. Dengan adanya fasilitas ini anda juga dapat
melihat laporan surat penawaran harga untuk masing-masing pelanggan.
Sales Order
Fasilitas ini digunakan untuk mencatat order penjualan dari pelanggan. Sehingga anda dapat mencetak dan
mendokumentasikan surat order penjualan yang diterima dari pelanggan. Transaksi sales order yang sudah
dicatat dapat dijadikan acuan untuk transaksi pengiriman barang / penjualan. Dengan adanya fasilitas ini
anda juga dapat melihat laporan sales order dari masing-masing pelanggan.
Business Analysis
Fasilitas analisa bisnis atau analisa keuangan digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan
yang canggih, karena fasilitas ini menyediakan informasi sehingga anda dapat membaca keadaan atau status
perusahaan secara cepat, mudah dan akurat. Fasilitas analisa bisnis mampu menyajikan grafik untuk harta,
neraca, laba rugi, saldo bank, grafik penjualan, analisa rasio keuangan, dan analisa Break Even Point.
Sehingga anda dapat dengan mudah mengetahui kondisi keuangan diperusahaan.

Reminder
Fasilitas reminder berguna untuk mengetahui informasi seperti jatuh tempo hutang, piutang, jatuh giro, serta
informasi produk yang stocknya sudah mendekati nilai minimum stock.
Grafik
Dengan fasilitas ini dapat memudahkan anda untuk mengetahui performa dari pelanggan, pemasok dan
karyawan dalam bentuk grafik penjualan, pembelian, dsb disamping itu anda juga dapat mengetahi performa
dari masing-masing produk berupa grafik penjualan produk.
Predictive Entri
Fasilitas ini berguna untuk memberikan prediksi atau ramalan jurnal yang pernah dicatat sebelumnya untuk
dijadikan referensi pencatatan jurnal dengan akun yang sama untuk transaksi berikutnya. Sehingga anda
tidak perlu mencatat dari awal jurnal yang sama untuk transaksi tersebut.
Auto Purchase Order
Fasilitas auto purchase order dapat membantu anda dalam pembuatan surat purchase order (order
pembelian) secara otomatis dari acuan rekomendasi pembelian kepada pemasok. Rekomendasi pembelian
tersebut berdasarkan pada setting management persediaan atau dengan menetapkan pemasok utama pada
untuk masing-masing produk. Sebagai contoh misalnya produk A sudah mendekati nilai stock minimum yang
ditetapkan, maka zahir akan menginformasikan rekomendasi pembelian untuk produk tersebut dan zahir
akan membuat purchase order secara otomatis kepada pemasok utama untuk produk tersebut.
Sinkronisasi Cabang
Kemampuan software untuk menyamakan data yang tersebar dilokasi berbeda menggunakan jaringan
internet Dial-Up sederhana. Fasilitas ini dapat dimanfaatkan oleh perusahaan yang memiliki banyak cabang
dilokasi yang tersebar, dimana secara otomatis program dapat mengimpor seluruh data cabang ke kantor
pusat dengan cepat, sehingga kontrol pusat ke cabang akan jauh lebih baik.
Nomor Bukti Transaksi
Fasilitas ini digunakan jika anda membutuhkan tambahan keterangan nomor dokumen dan tanggal dokumen
disamping nomor referensi (nomor invoice) dan tanggal transaksi utama.
Delivery Status
Fasilitas ini digunakan untuk mencatat informasi status atau kondisi barang-barang yang diterima dari
supplier atau barang yang dikirim ke pelanggan. Misalnya dalam penerimaan barang dari supplier kondisi
barang diterima dalam keadaan kurang baik, maka anda dapat mencatat kondisi penerimaan barang
tersebut menggunakan fasilitas delivery status.

Delivery Notes
Fasilitas ini digunakan untuk memberikan catatan informasi penerimaan atau pengiriman produk berkaitan
dengan nomor paket, dimensi, berat kotor, berat bersih, jumlah dan catatan lain sebagai informasi
pengiriman.
Distribusi Biaya Import
Fasilitas ini digunakan untuk mengalokasikan / pendistribusian biaya-biaya import (biaya pengiriman)
kedalam harga pokok untuk masing-masing produk berdasarkan volume, berat dan nilai. Sehingga total biaya
import (biaya pengiriman) akan di distribusikan ke harga pokok untuk masing-masing produk dalam transaksi
tersebut.
Tentukan biaya-biaya yang berhubungan dengan transaksi tersebut kemudian pada biaya tersebut klik biaya
didistribusikan lalu pilih metode pendistribusian biaya, maka harga pokok dari masing-masing produksi akan
bertambah sesuai dengan alokasi dari pendisitribusian biaya yang bersangkutan.
Transaksi Berulang
Fasilitas transaksi berulang dapat membantu anda untuk merekam transaksi yang sering diinput dalam
jangka waktu tertentu, sehingga nantinya anda dapat membuka kembali acuan transaksi yang sudah direkam
untuk pencatatan transaksi berikutnya, sehingga anda tidak perlu mencatat ulang transaksi yang akan diinput
berikutnya. Anda cukup memanggil kembali transaksi yang pernah dicatat sebelumnya.
Final Discount
Selain discount untuk masing masing item produk. Zahir memiliki fasilitas final discount, yang berfungsi
sebagai potongan atas total nilai transaksi penjualan atau pembelian. Anda bisa mencatat nilai final discount
berdasarkan prosentase atau nilai discountnya. Selain itu anda juga memiliki opsi untuk perhitungan discount
final sebelum atau setelah perhitungan pajak.
Tidak Bisa Setting Klasifikasi Akun
Limitasi ini terdapat pada zahir edisi small business accounting. Dengan adanya limitasi ini maka anda tidak
bisa melakukan pengeditan, penghapusan dan penambahan klasifikasi atau kelompok akun. Anda hanya bisa
menggunakan klasifikasi atau kelompok akun yang sudah ditentukan pada zahir accounting.
Catatan : Limitasi ini bisa dibuka dengan penambahan harga
Max 5 User Concurent
Limitasi ini tedapat pada zahir edisi small business accounting. Dengan adanya limitasi ini zahir edisi small
business accounting dapat digunakan secara bersamaan menggunakan jaringan (LAN) maksimal oleh 5 orang
user sekaligus.
Catatan : Limitasi ini bisa dibuka dengan penambahan harga

Max 100 Juta Omset Sales
Limitasi ini terdapat pada zahir edisi small business acconting. Dengan adanya limitasi ini, maka transaksi
penjualan yang diinput hanya diperkenankan sampai 100 juta per bulannya. Jika transaksi penjualan melebihi
100 juta dalam satu bulan, maka transaksi penjualan tidak dapat diinput.
Max 1000 Item Barang
Limitasi ini terdapat pada zahir edisi smal l business acconting. Dengan adanya limitasi ini, maka data barang
(produk) yang diiinput maksimal hanya sampai 1000 item barang. Jika data barang melebihi 1000 item,
maka data barang tersebut tidak dapat diinput.
Catatan : Limitasi ini bisa dibuka dengan penambahan harga
Max 1000 Transaksi
Limitasi ini terdapat pada zahir edisi small business acconting. Dengan adanya limitasi ini, maka seluruh
transaksi yang diinput maksimal adalah 1000 transaksi dalam satu bulan. Jika transaksi yang diinput
melebihi 1000 transaksi dalam satu bulan maka transaksi tersebut tidak dapat diinput.
Catatan : Limitasi ini bisa dibuka dengan penambahan harga

Software Akuntansi Terbaik

PERBANDINGAN PRODUK ZAHIR ACCOUNTING 5.1
Harga Fitur
(dalam ribuan)
A. Modul Standard
A1. Transaksi Jasa
A2. Inventori
A3. Proyek
A4. Department
A5. Fixed Asst
A6. Giro Mundur
A7. Retur
A8. Assembely
A9. Deassembly
A10. Inventory Movement
A11. Kas dan Bank
A12. Rekonsiliasi Bank
B. Fasilitas Data
B1. Klasifikasi data
B2. Serial Number
B3. Lot Number
B4. Akun Alias Name
B5. Product Alias Name
B6. Group Barang
B7. Standar Term of Sales
B8. FIFO dan LIFO
C. Fasilitas Multi
C1. Multi Fase Proyek
C2. Multi Satuan
C3. Multi Currency
C4. Multi Warehouse
C5. Multi Tax
C6. Multi Price
C7. Multi Discount
C8. Multi Fraksi
C9. Multi Komisi Penjualan
C10. Multi Biaya Kirim
D. Fasilitas Laporan
D1. Satuan Laporan
D2. Desain Laporan
D3. Custom Financial Report
D4. Custom Aging Schedule
D5. Export Laporan
D6. Laporan Bisa di Klik (Drill Down)
D7. Faktur Pajak
E. Fasilitas Extra
E1. Konsinyasi
E2. Purchase Request
E3. Purchase Order
E4. Sales Quotation
E5. Sales Order
E6. Business Analysis
E7. Reminder
E8. Grafik
E9. Predictive Entry
E10. Auto Purchase Order
E11. Sinkronisasi Cabang
F. Fasilitas Transaksi Extra
F1. Nomor Bukti Transaksi
F2. Delivery Status
F3. Delivery Notes
F4. Distribusi Biaya Import
F5. Transaksi Berulang
F6. Final Discount
G. Tambahan
G8. Price Formula
G12. Point Of Sale
H. Limitasi
H2. Tidak Bisa Set Klas Akun
H3. Max 5 user Concurent
H4. Max 100jt Omzet sales
H5. Max 1000 Item Barang
H6. Max 1000 Transaksi
Harga Paket
Free Training
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Zahir Small Business Accounting 5.1

Zahir Small Business Accounting dirancang untuk usaha kecil yang baru memulai usaha dalam
berbagai bidang yang memerlukan pembukuan sederhana, praktis dengan harga yang sangat
terjangkau, untuk mengelola persediaan barang sederhana, mengelola piutang usaha, hutang,
pembayaran pelanggan, tagihan dan pembuatan laporan keuangan praktis.
Mudah Digunakan!
Kesederhanaan adalah keunggulan utamanya, sangat mudah digunakan tanpa memerlukan
pemahaman teori akuntansi yang mendalam, Anda dapat membayar tagihan dengan mudah,
menginput penjualan, mencetak faktur dan laporan keuangan dengan mudah dan otomatis.
Saat terjadi penjualan, buka formulir penjualan, pilih pelanggan, tentukan barang yang akan
dijual, isi jumlah dan harga satuan, selanjutnya Zahir Small Business Accounting akan membuat
jurnal akuntansi, menghitung harga pokok barang, mencatat piutang usaha dan membuat laporan
untuk Anda secara otomatis.
Mengelola Persediaan Barang Sederhana
Setiap transaksi penjualan secara otomatis akan menghitung harga pokok penjualan
menggunakan metode rata-rata, secara otomatis akan membuat jurnal penyesuaian persediaan,
mengurangi jumlah barang di gudang, ini berarti Anda dapat mengetahui jumlah barang setiap
saat tanpa menunggu penghitungan stock opname diakhir bulan.
Mengelola persediaan barang menjadi sangat mudah, Anda dapat melakukan stock opname kapan
saja, mencetak kartu stock, melacak penjualan setiap barang, mengetahui keuntungan penjualan
per barang, dan lain sebagianya.
Mengelola Pembayaran
Memudahkan Anda dalam mengelola piutang usaha, mencetak laporan umur piutang, membuat
surat tagihan untuk mengingatkan pelanggan akan tagihan yang harus mereka bayar.
Bayar tagihan dari pemasok, tulis cek untuk pembayaran dengan mudah, cukup pilih nama
pemasok, pilih nomor faktur yang akan dibayar dan jumlah yang akan dibayar, semuanya serba
mudah dan otomatis.
Rekonsiliasi Bank
Setiap bulan bank akan mengirimkan laporan transaksi bulanan, Anda dapat melakukan
rekonsiliasi (penyamaan) dengan pencatatan oleh software secara mudah, bila perlu Anda dapat
membuat penyesuaian dan mencetak laporan rekonsiliasi bank.

Sistem 'Reminder' dalam Bentuk Kalender
Bila selama ini Anda selalu lupa kapan suatu tagihan harus dibayar, kapan suatu piutang dapat
ditagih dan kapan suatu giro akan cair, maka dengan Zahir Small Business Accounting semua
masalah itu akan teratasi, program akan menampilkan seluruh piutang dan hutang dalam suatu
kalender yang mudah dipahami.
Kenali Kinerja Perusahaan Anda dengan Cepat!
Program dilengkapi dengan berbagai grafik dan analisa keuangan interaktif yang lengkap dalam
satu layar, yang memudahkan Anda sebagai pengambil keputusan untuk mengetahui kondisi
perusahaan secara cepat dan akurat.
Bayangkan kemudahan ini, Anda dapat mengetahui mana pelanggan terbaik Anda, salesman
terbaik, produk yang paling menguntungkan, produk yang paling rugi, dan berbagai grafik
menarik lainnya. Semuanya dapat diperoleh seketika tanpa ada proses apapun selain mengisi
formulir penjualan dan pembelian!
Fasilitas Laporan yang Menakjubkan!
Bagi manajer keuangan atau akuntan yang ingin mengaudit laporan keuangan, cukup klik pada
nilai-nilai di laporan keuangan, program otomatis menampilkan laporan perinciannya, dan klik
kembali untuk menampilkan transaksi sebenarnya.
Seluruh laporan dapat Anda export ke dalam berbagai format seperti MsExcel, MsWord, HTML,
PDF, Text, dll. Dengan fasilitas export ini, Anda dapat mengolah lebih lanjut seluruh
laporan melalui program MsOffice.
Cukup klik satu tombol seluruh laporan dapat di kirim melalui email dengan berbagai format yang
attacment yang Anda inginkan. Sungguh mudah!
Kapasitas dan Fasilitas Dapat di Upgrade!
Bila usaha Anda telah berkembang, dimana jumlah item barang Anda telah melebihi 1000 item
atau nilai penjualan Anda telah lebih dari 100juta, maka hubungi kami untuk meningkatkan
kapasitas software menjadi tidak terbatas.
Atau bila Anda membutuhkan fasilitas seperti giro mundur, multi currency, multi gudang, atau
fasilitas-fasilitas lainnya yang ada di Edisi Enterprise, maka Anda dapat menambah fasilitasfasilitas tersebut sewaktu-waktu tanpa perlu membuat data keuangan baru.
Dengan kemampuang upgrade fasilitas ini, Anda tidak perlu membayar fasilitas extra yang tidak
Anda gunakan! Sehingga investasi IT Anda menjadi lebih efisien.
Untuk Anda!
Jika Anda ingin mengelola uang dan usaha kecil Anda dengan mudah dan cepat namun bugjet
Anda terbatas, maka Zahir Small Business Accounting adalah satu - satunya pilihan yang tepat!

Fasilitas :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

General Ledger
Piutang Usaha
Hutang Usaha
Penjualan Barang
Pembelian Barang
Persediaan (dengan metode Rata-Rata)
Stock Opname dan Penyesuaian Persediaan
Penentuan Harga Jual
Kas & Bank
Pembayaran Pelanggan
Pembayaran ke Pemasok
Penghapusan Hutang/Piutang
Rekonsiliasi Bank
Kelebihan Pembayaran
Berbagai Grafik, Rasio Keuangan, Kalender dan 80 Laporan
Laporan dapat diklik untuk menampilkan detail transaksi (Drill-Down)
Pencarian text pada laporan secara cepat
Export Laporan ke Excel, PDF, HTML, dll dalam tampilan aslinya dan dapat dikirim melalui
email.
Desain Cetak Faktur dan Faktur Pajak
Multi Company, Multilevel Password (Max 5 user terdaftar)
Multi User (Pembelian 1 paket program untuk 1 komputer)
Bahasa Indonesia, Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggris

Zahir Flexy Money 5.1

Zahir FlexyMoney dirancang untuk individu dan usaha kecil bidang jasa yang memerlukan
pembukuan sederhana dan praktis untuk mengelola piutang usaha, hutang, pembayaran
pelanggan, tagihan dan pembuatan laporan keuangan.
Mudah Digunakan!
Kesederhanaan adalah keunggulan utamanya, sangat mudah digunakan tanpa memerlukan
pemahaman teori akuntansi yang mendalam, Anda dapat membayar tagihan dengan mudah,
menginput penjualan, mencetak faktur dan laporan keuangan dengan serba otomatis.
Pilih pelanggan, tentukan rekening yang sesuai, isi jumlah dan harga satuan, selanjutnya
Zahir FlexyMoney akan membuat jurnal akuntansi, mencatat piutang usaha dan membuat laporan
untuk Anda secara otomatis.
Mengelola Pembayaran
Memudahkan Anda dalam mengelola piutang usaha, mencetak laporan umur piutang, membuat
surat tagihan untuk mengingatkan pelanggan akan tagihan yang harus mereka bayar.
Bayar tagihan dari pemasok, tulis cek untuk pembayaran dengan mudah, cukup pilih nama
pemasok, pilih nomor faktur yang akan dibayar dan jumlah yang akan dibayar, semuanya serba
mudah dan otomatis, bahkan Anda dapat membayar dengan giro mundur.
Rekonsiliasi Bank
Setiap bulan bank akan mengirimkan laporan transaksi bulanan, Anda dapat melakukan
rekonsiliasi (penyamaan) dengan pencatatan oleh software secara mudah, bila perlu Anda dapat
membuat penyesuaian dan mencetak laporan rekonsiliasi bank.
Sistem 'Reminder' dalam Bentuk Kalender
Bila selama ini Anda selalu lupa kapan suatu tagihan harus dibayar, kapan suatu piutang dapat
ditagih dan kapan suatu giro akan cair, maka dengan Zahir FlexyMoney semua masalah itu akan
teratasi, program akan menampilkan seluruh piutang, hutang dan giro mundur dalam suatu
kalender yang mudah dipahami.
Kenali Kinerja Perusahaan Anda dengan Cepat!
Program dilengkapi dengan berbagai grafik dan analisa keuangan yang lengkap dalam satu layar,
yang memudahkan Anda sebagai pengusaha dan pemimpin dalam mengetahui kondisi
perusahaan secara cepat dan akurat.

Bayangkan kemudahan ini, Anda dapat mengetahui mana pelanggan terbaik Anda, salesman
terbaik, kelompok produk paling laris, produk yang paling menguntungkan, produk yang paling
rugi, kinerja produk per kategori pelanggan dan berbagai grafik lainnya. Semuanya dapat
diperoleh seketika!
Fasilitas Laporan yang Menakjubkan!
Seluruh Faktur dan laporan dapat Anda desain ulang sesuai kebutuhan usaha Anda. Fasilitas
Report Designer yang disediakan sangat mudah digunakan dengan interface visual yang menarik.
Bagi manajer keuangan atau akuntan yang ingin mengaudit laporan keuangan, cukup klik pada
nilai-nilai di laporan keuangan, program otomatis menampilkan laporan perinciannya, dan klik
kembali untuk menampilkan transaksi sebenarnya.
Seluruh laporan dapat Anda export ke dalam berbagai format seperti MsExcel, MsWord, HTML,
PDF, Text, dll. Dengan fasilitas export ini, Anda dapat mengolah lebih lanjut seluruh
laporan melalui program MsOffice.
Cukup klik satu tombol seluruh laporan dapat di kirim melalui email dengan berbagai format yang
attacment yang Anda inginkan. Sungguh mudah!
Fasilitas Dapat di Upgrade!
Bila usaha Anda telah berkembang dan Anda membutuhkan fasilitas seperti multi currency, multi
gudang, atau fasilitas-fasilitas lainnya yang ada di Edisi Enterprise, maka Anda dapat menambah
fasilitas-fasilitas tersebut sewaktu-waktu tanpa perlu membuat data keuangan baru.
Dengan kemampuang upgrade fasilitas ini, Anda tidak perlu membayar fasilitas extra yang tidak
Anda gunakan! Sehingga investasi IT Anda menjadi lebih efisien.
Untuk Anda!
Jika Anda ingin mengelola uang dan usaha jasa Anda dengan mudah dan cepat, maka Zahir
FlexyMoney adalah satu - satunya pilihan yang tepat!
Features:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

General Ledger
Piutang Usaha
Hutang Usaha
Penjualan Jasa
Pembelian Jasa
Kas & Bank
Pembayaran Pelanggan
Pembayaran ke Pemasok
Penghapusan Hutang/Piutang
Giro Mundur
Rekonsiliasi Bank
Kelebihan Pembayaran
Transaksi Berulang
Grafik-Grafik, Rasio Keuangan, Kalender dan 100 Laporan
Laporan dapat didesain dan dikembangkan sendiri
Laporan dapat diklik untuk menampilkan detail transaksi (Drill-Down)

•
•
•
•
•
•

Pencarian text pada laporan secara cepat
Export Laporan ke Excel, PDF, HTML, dll dalam tampilan aslinya dan dapat dikirim melalui
email.
Desain Cetak Faktur dan Faktur Pajak
Multi Company, Multilevel Password
Multi User (Pembelian 1 paket program untuk 1 komputer)
Bahasa Indonesia, Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggris

Zahir Flexy Trade 5.1

Zahir FlexyTrade dirancang untuk usaha kecil bidang perdagangan yang memerlukan pembukuan
sederhana dan praktis untuk persediaan barang, mengelola piutang usaha, hutang, pembayaran
pelanggan, tagihan dan pembuatan laporan keuangan.
Mudah Digunakan!
Kesederhanaan adalah keunggulan utamanya, sangat mudah digunakan tanpa memerlukan
pemahaman teori akuntansi yang mendalam, Anda dapat membayar tagihan dengan mudah,
menginput penjualan, mencetak faktur dan laporan keuangan dengan mudah dan otomatis.
Saat terjadi penjualan, buka formulir penjualan, pilih pelanggan, tentukan barang yang akan
dijual, isi jumlah dan harga satuan, selanjutnya Zahir FlexyTrade akan membuat jurnal akuntansi,
menghitung harga pokok barang, mencatat piutang usaha dan membuat laporan untuk Anda
secara otomatis.
Mengelola Persediaan Barang
Setiap transaksi penjualan secara otomatis akan menghitung harga pokok penjualan
menggunakan metode FIFO, LIFO dan rata-rata, secara otomatis akan membuat jurnal
penyesuaian persediaan, mengurangi jumlah barang di gudang, ini berarti Anda dapat
mengetahui jumlah barang digudang setiap saat tanpa menunggu penghitungan stock opname
diakhir bulan.
Mengelola persediaan barang sungguh sangat mudah, Anda dapat melakukan stock opname
kapan saja, mencetak kartu stock, melacak penjualan setiap barang, dan mengelola serial
number.
Mengelola Pembayaran
Memudahkan Anda dalam mengelola piutang usaha, mencetak laporan umur piutang, membuat
surat tagihan untuk mengingatkan pelanggan akan tagihan yang harus mereka bayar.
Bayar tagihan dari pemasok, tulis cek untuk pembayaran dengan mudah, cukup pilih nama
pemasok, pilih nomor faktur yang akan dibayar dan jumlah yang akan dibayar, semuanya serba
mudah dan otomatis, bahkan Anda dapat membayar dengan giro mundur.
Rekonsiliasi Bank
Setiap bulan bank akan mengirimkan laporan transaksi bulanan, Anda dapat melakukan
rekonsiliasi (penyamaan) dengan pencatatan oleh software secara mudah, bila perlu Anda dapat
membuat penyesuaian dan mencetak laporan rekonsiliasi bank.

Sistem 'Reminder' dalam Bentuk Kalender
Bila selama ini Anda selalu lupa kapan suatu tagihan harus dibayar, kapan suatu piutang dapat
ditagih dan kapan suatu giro akan cair, maka dengan Zahir FlexyTrade semua masalah itu akan
teratasi, program akan menampilkan seluruh piutang, hutang dan giro mundur dalam suatu
kalender yang mudah dipahami.
Kenali Kinerja Perusahaan Anda dengan Cepat!
Program dilengkapi dengan lebih dari 30 grafik dan analisa keuangan interaktif yang lengkap
dalam satu layar, yang memudahkan Anda sebagai pengusaha dan pemimpin dalam mengetahui
kondisi perusahaan secara cepat dan akurat.
Bayangkan kemudahan ini, Anda dapat mengetahui mana pelanggan terbaik Anda, salesman
terbaik, kelompok produk paling laris, produk yang paling menguntungkan, produk yang paling
rugi, kinerja produk per kategori pelanggan dan berbagai grafik lainnya. Semuanya dapat
diperoleh seketika!
Fasilitas Laporan yang Menakjubkan!
Seluruh Faktur dan laporan dapat Anda desain ulang sesuai kebutuhan usaha Anda. Fasilitas
Report Designer yang disediakan sangat mudah digunakan dengan interface visual yang menarik.
Bagi manajer keuangan atau akuntan yang ingin mengaudit laporan keuangan, cukup klik pada
nilai-nilai di laporan keuangan, program otomatis menampilkan laporan perinciannya, dan klik
kembali untuk menampilkan transaksi sebenarnya.
Seluruh laporan dapat Anda export ke dalam berbagai format seperti MsExcel, MsWord, HTML,
PDF, Text, dll. Dengan fasilitas export ini, Anda dapat mengolah lebih lanjut seluruh
laporan melalui program MsOffice.
Cukup klik satu tombol seluruh laporan dapat di kirim melalui email dengan berbagai format yang
attacment yang Anda inginkan. Sungguh mudah!
Fasilitas Dapat di Upgrade!
Bila usaha Anda telah berkembang dan Anda membutuhkan fasilitas seperti multi currency, multi
gudang, atau fasilitas-fasilitas lainnya yang ada di Edisi Enterprise, maka Anda dapat menambah
fasilitas-fasilitas tersebut sewaktu-waktu tanpa perlu membuat data keuangan baru.
Dengan kemampuang upgrade fasilitas ini, Anda tidak perlu membayar fasilitas extra yang tidak
Anda gunakan! Sehingga investasi IT Anda menjadi lebih efisien.
Untuk Anda!
Jika Anda ingin mengelola uang dan usaha perdagangan Anda dengan mudah dan cepat, maka
Zahir FlexyTrade adalah satu - satunya pilihan yang tepat!
Fasilitas :
•
•
•

General Ledger
Piutang Usaha
Hutang Usaha

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Penjualan Barang
Pembelian Barang
Persediaan (dengan metode FIFO, LIFO and Rata-Rata)
Stock Opname dan Penyesuaian Persediaan
Penentuan Harga Jual
Serial Number
Kas & Bank
Pembayaran Pelanggan
Pembayaran ke Pemasok
Penghapusan Hutang/Piutang
Giro Mundur
Rekonsiliasi Bank
Kelebihan Pembayaran
Transaksi Berulang
Desain struktur akun/rekening
Lebih dari 30 Grafik, Rasio Keuangan, Kalender dan 100 Laporan
Laporan dapat didesain dan dikembangkan sendiri
Laporan dapat diklik untuk menampilkan detail transaksi (Drill-Down)
Pencarian text pada laporan secara cepat
Export Laporan ke Excel, PDF, HTML, dll dalam tampilan aslinya dan dapat dikirim melalui
email.
Desain Cetak Faktur dan Faktur Pajak
Multi Company, Multilevel Password
Multi User (Pembelian 1 paket program untuk 1 komputer)
Bahasa Indonesia, Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggris

Zahir Personal 5.1

Dirancang untuk perorangan, organisasi nirlaba, serta usaha kecil dan menengah bidang jasa
(yang tidak mengelola persediaan barang), namun ingin mengelola piutang, hutang, giro, proyek
dan mengelola asset dengan mudah serta ingin membuat anggaran.
Mudah Digunakan!
Tetap mudah digunakan, seperti Zahir FlexyMoney, edisi ini akan mengerjakan segala urusan
akuntansi untuk Anda, dari membuat jurnal akuntansi, mengelola piutang pelanggan, hutang
usaha, giro mundur, asset dan membuat laporan keuangan.
Mengelola dan Mengontrol Biaya dan Anggaran Proyek
Bila penjualan Anda berdasarkan pesanan, seperti usaha Advertising, konsultan, dll. maka fasilitas
project costing ini merupakan solusi terbaik untuk Anda, sehingga efisiensi biaya suatu proyek
dapat dijaga dan ditingkatkan.
Anda dapat membuat anggaran setiap proyek per tahapan pengerjaan proyek, sehingga setiap
terjadi pengeluaran uang, dapat dikaitkan kedalam tahapan proyek yang sesuai untuk selanjutnya
ditampilkan dalam laporan perbandingan anggaran dan realisasi proyek.
Mencatat Biaya Departemen
Setiap transaksi dapat Anda hubungkan dengan departemen, seperti pengeluaran gaji dan
penyusutan asset untuk suatu departemen. Dengan fasilitas ini Anda dapat menampilkan laporan
biaya/pengeluaran untuk suatu departemen dengan mudah.
Mengelola Pembayaran
Memudahkan Anda dalam mengelola piutang usaha, mencetak laporan umur piutang, membuat
surat tagihan untuk mengingatkan pelanggan akan tagihan yang harus mereka bayar.
Bayar tagihan dari pemasok, tulis cek untuk pembayaran dengan mudah, cukup pilih nama
pemasok, pilih nomor faktur yang akan dibayar dan jumlah yang akan dibayar, semuanya serba
mudah dan otomatis, bahkan Anda dapat membayar dengan giro mundur.
Rekonsiliasi Bank
Setiap bulan bank akan mengirimkan laporan transaksi bulanan, Anda dapat melakukan
rekonsiliasi (penyamaan) dengan pencatatan oleh software secara mudah, bila perlu Anda dapat
membuat penyesuaian dan mencetak laporan rekonsiliasi bank.

Hitung Biaya Penyusutan Asset Otomatis
Fasilitas ini membantu Anda mengelola asset perusahaan, mencatat tanggal pembelian,
menghitung beban penyusutan secara otomatis dengan berbagai metode, untuk selanjutnya
membuat jurnal akuntansi untuk mencatat penyusutan setiap akhir bulan.
Input Transaksi Lebih Cepat!
Bila di akhir bulan Anda mengisi transaksi kas keluar, cukup pilih rekening 'gaji karyawan' maka
program akan menampilkan form pilihan transaksi gaji bulanan (program berusaha menebak
transaksi berdasarkan history transaksi sebelumnya), bila Anda setuju maka program akan
mengisi seluruh rekening yang sesuai dengan transaksi gaji bulanan, selanjutnya Anda tinggal
mengganti nilai-nilai transaksi bila perlu.
Sistem 'Reminder' dalam Bentuk Kalender
Bila selama ini Anda selalu lupa kapan suatu tagihan harus dibayar, kapan suatu piutang dapat
ditagih dan kapan suatu giro akan cair, maka dengan Zahir Accounting Edisi Personal semua
masalah itu akan teratasi, program akan menampilkan seluruh piutang, hutang dan giro mundur
dalam suatu kalender yang mudah dipahami.
Kenali Kinerja Perusahaan Anda dengan Cepat!
Program dilengkapi berbagai grafik dan analisa keuangan interaktif yang lengkap dalam satu
layar, yang memudahkan Anda sebagai pengusaha dan pemimpin dalam mengetahui kondisi
perusahaan secara cepat dan akurat.
Bayangkan kemudahan ini, Anda dapat mengetahui mana pelanggan terbaik Anda, salesman
terbaik, kategori pelanggan dengan omset tertinggi, dan berbagai grafik lainnya. Semuanya dapat
diperoleh seketika!
Fasilitas Laporan yang Menakjubkan!
Seluruh Faktur dan laporan dapat Anda desain ulang sesuai kebutuhan usaha Anda. Fasilitas
Report Designer yang disediakan sangat mudah digunakan dengan interface visual yang menarik.
Bagi manajer keuangan atau akuntan yang ingin mengaudit laporan keuangan, cukup klik pada
nilai-nilai di laporan keuangan, program otomatis menampilkan laporan perinciannya, dan klik
kembali untuk menampilkan transaksi sebenarnya.
Seluruh laporan dapat Anda export ke dalam berbagai format seperti MsExcel, MsWord, HTML,
PDF, Text, dll. Dengan fasilitas export ini, Anda dapat mengolah lebih lanjut seluruh
laporan melalui program MsOffice.
Cukup klik satu tombol seluruh laporan dapat di kirim melalui email dengan berbagai format yang
attacment yang Anda inginkan. Sungguh mudah!
Fasilitas Dapat di Upgrade!
Bila usaha Anda telah berkembang dan Anda membutuhkan fasilitas seperti multi currency,
sinkronisasi data antar cabang, atau fasilitas-fasilitas lainnya yang ada di Edisi Enterprise, maka
Anda dapat menambah fasilitas-fasilitas tersebut sewaktu-waktu tanpa perlu membuat data
keuangan baru.

Dengan kemampuang upgrade fasilitas ini, Anda tidak perlu membayar fasilitas extra yang tidak
Anda gunakan! Sehingga investasi IT Anda menjadi lebih efisien.
Untuk Anda!
Jika Anda ingin mengelola pembukuan pribadi, usaha nirlaba, atau usaha kecil dan menengah
bidang jasa yang tidak membutuhkan fasilitas persediaan barang, maka Zahir Accounting Edisi
Personal adalah satu - satunya pilihan yang tepat!
Fasilitas :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

General Ledger
Piutang Usaha
Hutang Usaha
Penjualan Jasa
Pembelian Jasa
Kas & Bank
Pembayaran Pelanggan
Pembayaran ke Pemasok
Penghapusan Hutang/Piutang
Giro Mundur
Rekonsiliasi Bank
Kelebihan Pembayaran
Project Costing (Multi Fase)
Department Costing
Fixed Asset dengan Berbagai Metode Penyusutan
Transaksi Berulang
Predictive Transaction
Desain struktur akun/rekening
Berbagai Grafik, Rasio Keuangan, Kalender dan 100 Laporan
Kustomisasi Laporan Kuangan (Financial Statement Wizard)
Laporan dapat didesain dan dikembangkan sendiri
Laporan dapat diklik untuk menampilkan detail transaksi (Drill-Down)
Pencarian text pada laporan secara cepat
Export Laporan ke Excel, PDF, HTML, dll dalam tampilan aslinya dan dapat dikirim melalui
email.
Desain Cetak Faktur dan Faktur Pajak
Multi Company, Multilevel Password
Multi User (Pembelian 1 paket program untuk 1 komputer)
Bahasa Indonesia, Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggris

Zahir Standard 5.1

Dirancang untuk usaha kecil dan menengah yang ingin mengelola persediaan barang dengan
mudah, mengelola proyek, mengelola asset, membuat anggaran dan perakitan barang.
Mudah Digunakan!
Tetap mudah digunakan, seperti Zahir FlexyTrade, edisi ini akan mengerjakan segala urusan
akuntansi untuk Anda, dari membuat jurnal akuntansi, menghitung harga pokok penjualan,
mengelola piutang pelanggan, dan membuat laporan keuangan.
Mengelola Persediaan Barang
Setiap transaksi penjualan secara otomatis akan menghitung harga pokok penjualan
menggunakan metode FIFO, LIFO dan rata-rata, secara otomatis akan membuat jurnal
penyesuaian persediaan, mengurangi jumlah barang di gudang, ini berarti Anda dapat
mengetahui jumlah barang digudang setiap saat tanpa menunggu penghitungan stock opname
diakhir bulan.
Mengelola persediaan barang sungguh sangat mudah, Anda dapat melakukan stock opname
kapan saja, mencetak kartu stock, melacak penjualan setiap barang, dan mengelola serial
number.
Perakitan Produk
Susun formula setiap produk, tentukan jumlah yang akan diproduksi, untuk selanjutnya program
membuat jurnal pemakaian barang sesuai formula yang telah ditentukan.
Mengelola dan Mengontrol Biaya dan Anggaran Proyek
Apakah penjualan Anda berdasarkan pesanan atau produksi masal, fasilitas project costing ini
merupakan solusi terbaik untuk Anda, sehingga efisiensi produk dapat ditingatkan.
Anda dapat membuat anggaran setiap proyek per tahapan produksi, sehingga setiap pemakaian
barang dan pengeluaran uang dapat dikaitkan kedalam tahapan proyek untuk selanjutnya
ditampilkan dalam laporan perbandingan anggaran dan realisasi proyek.
Mencatat Biaya Departemen
Setiap transaksi dapat Anda hubungkan dengan departemen, seperti pengeluaran gaji dan
penyusutan asset untuk suatu departemen. Dengan fasilitas ini Anda dapat menampilkan laporan
biaya/pengeluaran untuk suatu departemen dengan mudah.

Mengelola Pembayaran
Memudahkan Anda dalam mengelola piutang usaha, mencetak laporan umur piutang, membuat
surat tagihan untuk mengingatkan pelanggan akan tagihan yang harus mereka bayar.
Bayar tagihan dari pemasok, tulis cek untuk pembayaran dengan mudah, cukup pilih nama
pemasok, pilih nomor faktur yang akan dibayar dan jumlah yang akan dibayar, semuanya serba
mudah dan otomatis, bahkan Anda dapat membayar dengan giro mundur.
Rekonsiliasi Bank
Setiap bulan bank akan mengirimkan laporan transaksi bulanan, Anda dapat melakukan
rekonsiliasi (penyamaan) dengan pencatatan oleh software secara mudah, bila perlu Anda dapat
membuat penyesuaian dan mencetak laporan rekonsiliasi bank.
Hitung Biaya Penyusutan Asset Otomatis
Fasilitas ini membantu Anda mengelola asset perusahaan, mencatat tanggal pembelian,
menghitung beban penyusutan secara otomatis dengan berbagai metode, untuk selanjutnya
membuat jurnal akuntansi untuk mencatat penyusutan setiap akhir bulan.
Input Transaksi Lebih Cepat!
Bila di akhir bulan Anda mengisi transaksi kas keluar, cukup pilih rekening 'gaji karyawan' maka
program akan menampilkan form pilihan transaksi gaji bulanan (program berusaha menebak
transaksi berdasarkan history transaksi sebelumnya), bila Anda setuju maka program akan
mengisi seluruh rekening yang sesuai dengan transaksi gaji bulanan, selanjutnya Anda tinggal
mengganti nilai-nilai transaksi bila perlu.
Sistem 'Reminder' dalam Bentuk Kalender
Bila selama ini Anda selalu lupa kapan suatu tagihan harus dibayar, kapan suatu piutang dapat
ditagih dan kapan suatu giro akan cair, maka dengan Zahir Accounting Edisi Standar semua
masalah itu akan teratasi, program akan menampilkan seluruh piutang, hutang dan giro mundur
dalam suatu kalender yang mudah dipahami.
Kenali Kinerja Perusahaan Anda dengan Cepat!
Program dilengkapi dengan lebih dari 30 grafik dan analisa keuangan interaktif yang lengkap
dalam satu layar, yang memudahkan Anda sebagai pengusaha dan pemimpin dalam mengetahui
kondisi perusahaan secara cepat dan akurat.
Bayangkan kemudahan ini, Anda dapat mengetahui mana pelanggan terbaik Anda, salesman
terbaik, kelompok produk paling laris, produk yang paling menguntungkan, produk yang paling
rugi, kinerja produk per kategori pelanggan dan berbagai grafik lainnya. Semuanya dapat
diperoleh seketika!
Fasilitas Laporan yang Menakjubkan!
Seluruh Faktur dan laporan dapat Anda desain ulang sesuai kebutuhan usaha Anda. Fasilitas
Report Designer yang disediakan sangat mudah digunakan dengan interface visual yang menarik.
Bagi manajer keuangan atau akuntan yang ingin mengaudit laporan keuangan, cukup klik pada

nilai-nilai di laporan keuangan, program otomatis menampilkan laporan perinciannya, dan klik
kembali untuk menampilkan transaksi sebenarnya.
Seluruh laporan dapat Anda export ke dalam berbagai format seperti MsExcel, MsWord, HTML,
PDF, Text, dll. Dengan fasilitas export ini, Anda dapat mengolah lebih lanjut seluruh
laporan melalui program MsOffice.
Cukup klik satu tombol seluruh laporan dapat di kirim melalui email dengan berbagai format yang
attacment yang Anda inginkan. Sungguh mudah!
Fasilitas Dapat di Upgrade!
Bila usaha Anda telah berkembang dan Anda membutuhkan fasilitas seperti multi currency, multi
gudang, atau fasilitas-fasilitas lainnya yang ada di Edisi Enterprise, maka Anda dapat menambah
fasilitas-fasilitas tersebut sewaktu-waktu tanpa perlu membuat data keuangan baru.
Dengan kemampuang upgrade fasilitas ini, Anda tidak perlu membayar fasilitas extra yang tidak
Anda gunakan! Sehingga investasi IT Anda menjadi lebih efisien.
Untuk Anda!
Jika Anda ingin mengelola usaha kecil dan menengah yang membutuhkan fasilitas pengelolaan
asset, proyek dan inventori yang lengkap, maka Zahir Accounting Edisi Standar adalah satu satunya pilihan yang tepat!
Fasilitas :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

General Ledger
Piutang Usaha
Hutang Usaha
Penjualan Barang dan Jasa
Pembelian Barang dan Jasa
Persediaan (dengan metode FIFO, LIFO and Rata-Rata)
Stock Opname
Pemakaian/Penyesuaian Persediaan
Pemindahan Barang
Perakitan Barang
Penentuan Harga Jual
Serial Number
Kas & Bank
Pembayaran Pelanggan
Pembayaran ke Pemasok
Penghapusan Hutang/Piutang
Giro Mundur
Rekonsiliasi Bank
Kelebihan Pembayaran
Project Costing (Multi Fase)
Department Costing
Fixed Asset dengan Berbagai Metode Penyusutan
Transaksi Berulang
Predictive Transaction
Desain struktur akun/rekening
Lebih dari 30 Grafik, Rasio Keuangan, Kalender dan 120 Laporan

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kustomisasi Laporan Kuangan (Financial Statement Wizard)
Laporan dapat didesain dan dikembangkan sendiri
Laporan dapat diklik untuk menampilkan detail transaksi (Drill-Down)
Pencarian text pada laporan secara cepat
Export Laporan ke Excel, PDF, HTML, dll dalam tampilan aslinya dan dapat dikirim melalui
email.
Desain Cetak Faktur dan Faktur Pajak
Multi Company, Multilevel Password
Multi User (Pembelian 1 paket program untuk 1 komputer)
Bahasa Indonesia, Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggris

Zahir Enterprise 5.1

Dirancang untuk usaha menengah besar yang ingin mengelola usaha yang telah kompleks dengan
mudah, mengelola persediaan, proyek, produksi, asset dengan berbagai kondisi usaha
Mudah Digunakan!
Meskipun fasilitas yang dimiliki cukup kompleks, namun seluruh fasilitas dirancang untuk mudah
digunakan, seperti layaknya Zahir Accounting Edisi Standar, semuanya serba otomatis, mulai dari
membuat jurnal akuntansi, menghitung harga pokok produksi, menghitung komisi penjualan,
mengkonversi satuan pengukuran, dan sebagainya.
Mengelola Persediaan dengan Kemampuan Lebih
Setiap penjualan otomatis menghitung harga pokok penjualan dan membuat jurnal pemakaian
barang, ini artinya jumlah barang disetiap gudang dapat diketahui setiap saat.
Beli barang dalam satuan lusin, kemudian jual dalam satuan pcs, software secara otomatis
mengkonversi setiap satuan yang digunakan, demikian pula dengan harga pokok barang secara
otomatis disesuaikan dengan satuan yang digunakan. Anda dapat membuat sebanyak mungkin
formula konversi satuan yang Anda perlukan.
Lacak setiap barang persediaan untuk setiap lokasi/gudang secara mudah, program akan
mencatat pergerakan setiap barang di setiap gudang secara otomatis untuk Anda.
Anda dapat pula memanfaatkan fasilitas multi gudang ini untuk penjualan barang konsinyasi,
dimana Anda menitipkan barang ke suatu toko, maka catat setiap pengiriman barang ke toko
tersebut sebagai transaksi pindah gudang ke toko, selanjutnya setiap terdapat laporan penjualan
dari toko baru dicatat sebagi penjualan dari gudang toko tersebut.
Mengelola persediaan menjadi sangat mudah dan cepat, Anda dapat melakukan stok opname
setiap saat, mencetak laporan buku besar per barang per gudang, mengetahui mana produk yang
paling menguntungkan, paling laris dan lain sebaginya.
Mengelola Pembelian dan Pengiriman Bertahap
Fasilitas pengadaan barang ini akan mengefisienkan proses pembelian suatu barang, mulai dari
permintaan pengadaan barang, meminta penawaran harga, membuat purchase order,
penerimaan barang bertahap dan retur pembelian.
Berbagai opsi dan fasilitas menarik tersedia di modul pengadaan barang ini, seperti mencatat
kualitas barang yang diterima, mencetak berbgai faktur yang diperlukan, otomatis mengisi item
barang sesuai dokumen rujukan, dsb.

Mengelola Penjualan
Serupa dengan modul pengadaan, modul penjualan ini akan membantu proses penjualan dengan
lebih efisien, mulai dari membuat penawaran harga, membuat sales order, pengiriman bertahap
dan retur penjualan.
Secara otomatis program mencatat jumlah barang yang belum di kirim untuk setiap sales order,
sehingga Anda dapat mudah mengontrol berapa barang yang masih harus dikirim ke pelanggan.
Lebih Lengkap dan Fleksibel
Edisi Enterprise memiliki banyak keunggulan dan fleksibilitas dalam mencatat transaksi
menggunakan mata uang asing, mengelola barang di berbagai gudang yang tersebar, berbagai
satuan pengukuran dan berbagai pajak.
Multi Level Discount
Anda dapat menentukan pelanggan golongan tertentu akan mendapatkan discount tertentu bila
membeli barang diatas jumlah tertentu, dengan tambahan discount lain bila diatas jumlah
tertentu (10%+5%+2%)
Multi Level Price
Demikian juga dengan harga setiap barang dapat ditentukan berdasarkan golongan pelanggan
untuk pembelian diatas jumlah tertentu dengan berbagai formula penentuan harga jual.
Multi Fraksi
Setiap transaksi dapat menggunakan fasilitas Fraksi, misalkan pembelian barang sejumlah 10 box
15 lusin dan 5 pcs. Cukup isi jumlah barang berdasarkan fraksi tersebut, selanjutnya program
yang menghitung berapa jumlah sebenarnya.
Lot Number / Expire Data dan Serial Number
Catat nomor lot dan tanggal kadaluarsa atau Serial Number setiap barang yang masuk dan
keluar, sehingga mudah dilakukan pelacakan atas penjualan suatu barang, seperti barang
elektronik, handphone, makanan dan obat-obatan
Perakitan Produk dan Pembongkaran (Assembling & Disassembling)
Kelola rumus produksi setiap barang jadi, cukup isi jumlah yang akan diproduksi, selanjutnya
program akan membuat jurnal pemakaian barang secara otomatis berdasarkan formula tersebut.
Sebaliknya pencatatan transaski pembongkaran barang menjadi komponen aslinya dapat
dilakukan dengan mudah.
Mengelola dan Mengontrol Biaya dan Anggaran Proyek
Apakah penjualan Anda berdasarkan pesanan atau produksi masal, fasilitas project costing ini
merupakan solusi terbaik untuk Anda, sehingga efisiensi produk dapat ditingatkan.
Anda dapat membuat anggaran setiap proyek per tahapan produksi, sehingga setiap pemakaian
barang dan pengeluaran uang dapat dikaitkan kedalam tahapan proyek untuk selanjutnya
ditampilkan dalam laporan perbandingan anggaran dan realisasi proyek.

Mencatat Biaya Departemen
Setiap transaksi dapat Anda hubungkan dengan departemen, seperti pengeluaran gaji dan
penyusutan asset untuk suatu departemen. Dengan fasilitas ini Anda dapat menampilkan laporan
biaya/pengeluaran untuk suatu departemen dengan mudah.
Mengelola Pembayaran
Memudahkan Anda dalam mengelola piutang usaha, mencetak laporan umur piutang, membuat
surat tagihan untuk mengingatkan pelanggan akan tagihan yang harus mereka bayar.
Bayar tagihan dari pemasok, tulis cek untuk pembayaran dengan mudah, cukup pilih nama
pemasok, pilih nomor faktur yang akan dibayar dan jumlah yang akan dibayar, semuanya serba
mudah dan otomatis, bahkan Anda dapat membayar dengan giro mundur.
Rekonsiliasi Bank
Setiap bulan bank akan mengirimkan laporan transaksi bulanan, Anda dapat melakukan
rekonsiliasi (penyamaan) dengan pencatatan oleh software secara mudah, bila perlu Anda dapat
membuat penyesuaian dan mencetak laporan rekonsiliasi bank.
Hitung Biaya Penyusutan Asset Otomatis
Fasilitas ini membantu Anda mengelola asset perusahaan, mencatat tanggal pembelian,
menghitung beban penyusutan secara otomatis dengan berbagai metode, untuk selanjutnya
membuat jurnal akuntansi untuk mencatat penyusutan setiap akhir bulan.
Input Transaksi Lebih Cepat!
Bila di akhir bulan Anda mengisi transaksi kas keluar, cukup pilih rekening 'gaji karyawan' maka
program akan menampilkan form pilihan transaksi gaji bulanan (program berusaha menebak
transaksi berdasarkan history transaksi sebelumnya), bila Anda setuju maka program akan
mengisi seluruh rekening yang sesuai dengan transaksi gaji bulanan, selanjutnya Anda tinggal
mengganti nilai-nilai transaksi bila perlu.
Sistem 'Reminder' dalam Bentuk Kalender
Bila selama ini Anda selalu lupa kapan suatu tagihan harus dibayar, kapan suatu piutang dapat
ditagih dan kapan suatu giro akan cair, maka dengan Zahir Enterprise semua masalah itu akan
teratasi, program akan menampilkan seluruh piutang, hutang dan giro mundur dalam suatu
kalender yang mudah dipahami.
Kenali Kinerja Perusahaan Anda dengan Cepat!
Program dilengkapi dengan lebih dari 30 grafik dan analisa keuangan interaktif yang lengkap
dalam satu layar, yang memudahkan Anda sebagai pengusaha dan pemimpin dalam mengetahui
kondisi perusahaan secara cepat dan akurat.
Bayangkan kemudahan ini, Anda dapat mengetahui mana pelanggan terbaik Anda, salesman
terbaik, kelompok produk paling laris, produk yang paling menguntungkan, produk yang paling
rugi, kinerja produk per kategori pelanggan dan berbagai grafik lainnya. Semuanya dapat
diperoleh seketika!

Fasilitas Laporan yang Menakjubkan!
Seluruh Faktur dan laporan dapat Anda desain ulang sesuai kebutuhan usaha Anda. Fasilitas
Report Designer yang disediakan sangat mudah digunakan dengan interface visual yang menarik.
Bagi manajer keuangan atau akuntan yang ingin mengaudit laporan keuangan, cukup klik pada
nilai-nilai di laporan keuangan, program otomatis menampilkan laporan perinciannya, dan klik
kembali untuk menampilkan transaksi sebenarnya.
Seluruh laporan dapat Anda export ke dalam berbagai format seperti MsExcel, MsWord, HTML,
PDF, Text, dll. Dengan fasilitas export ini, Anda dapat mengolah lebih lanjut seluruh
laporan melalui program MsOffice.
Cukup klik satu tombol seluruh laporan dapat di kirim melalui email dengan berbagai format yang
attacment yang Anda inginkan. Sungguh mudah!
Sinkronisasi Data Antar Cabang
Kemampuan software untuk menyamakan data yang tersebar dilokasi berbeda menggunakan
jaringan internet Dial-Up sederhana. Fasilitas ini dapat dimanfaatkan oleh perusahaan yang
memiliki banyak cabang dilokasi yang tersebar, dimana secara otomatis program dapat
mengimpor seluruh data cabang ke kantor pusat dengan cepat, sehingga kontrol pusat ke cabang
akan jauh lebih baik.
Untuk Anda!
Jika Anda ingin mengelola usaha kecil dan menengah yang membutuhkan fasilitas pengelolaan
asset, proyek dan inventori yang lengkap, maka Zahir Enterprise adalah satu - satunya pilihan
yang tepat!
Fasilitas :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

General Ledger
Rekening Akun Dua Bahasa
Penjualan Barang dan Jasa
Pembelian Barang dan Jasa
Piutang Usaha dan Hutang Usaha
Penghapusan Hutang/Piutang Usaha
Periode Aging Schedule Bebas
Kas / Bank dan Rekonsiliasi Bank
Giro Mundur
Persediaan Barang (Metoda FIFO, LIFO dan Rata-Rata)
Penyesuaian/Pemakaian Barang
Pemindahan Barang
Stok Opname
Pindah Gudang
Pentuan Harga Jual
Kategori Barang
Group Barang (4 Group)
Kategori Pelanggan/Vendor
Term of Sales Standar per Pelanggan
Nama Alias Barang
Dimensi dan Gambar Barang

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Perakitan / Assembling
Pembongkaran / Disassembling
Project & Department Costing
Fixed Asset / Penyusutan Otomatis
Pengadaan Barang (Material Requisition, Request for Quotation, Purchase Order, Goods
Received, Puchase Return)
Sales Module (Sales Quotation, Sales Order, Delivery/Invoicing, Sales Return)
Penerimaan Barang Konsinyasi
Retur Barang Konsinyasi
Membuat Purchase Order Otomatis bila Stok Kurang dibawah Limit
Multi Company
Multi Currency
Multi Warehouse
Multi Unit of Measurement
Multi Fraksi
Multi Level Price
Multi Level Discount
Multi Pajak
Multi Biaya Pengiriman
Multi Komisi Penjualan
Alokasi Biaya Impor
Final Discount
Sinkronisasi Data Antar Cabang
Terhubung ke to ZahirPOS
Serial Number
Lot Number / Expire Date
Satuan Laporan
Nomor Bukti Transaksi Tambahan
Financial Statement Wizard
Mencetak Faktur Pajak dan Desain Faktur
Tambahan Catatan Per Baris Transaksi
Predictive Transaction Input
Transaksi Berulang
Lebih dari 30 Grafik, Rasio Keuangan, Kalender dan 120 Laporan
Kustomisasi Laporan Kuangan (Financial Statement Wizard)
Laporan dapat didesain dan dikembangkan sendiri
Laporan dapat diklik untuk menampilkan detail transaksi (Drill-Down)
Pencarian text pada laporan secara cepat
Export Laporan ke Excel, PDF, HTML, dll dalam tampilan aslinya dan dapat dikirim melalui
email.
Desain Cetak Faktur dan Faktur Pajak
Multi Company, Multilevel Password
Multi User (Pembelian 1 paket program untuk 1 komputer)
Bahasa Indonesia, Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggris

