ACCURATE QUICK START

3. Setelah mengetikkan nama
Database ACCURATE, langkah
selanjutnya klik tombol CREATE,
lalu klik tombol OK

1. DATA PERUSAHAAN YANG PERLU DIPERSIAPKAN
Sebelum membuat database ACCURATE, data perusahaan yang perlu
Anda siapkan adalah sbb :
 Daftar Kas dan Bank beserta jumlahnya masing-masing
 Daftar Piutang dan Daftar Hutang
 Rekap Stok Barang Dagang yang meliputi kode barang, nama barang,
tanggal dan kuantitas terakhir, harga jual per unit barang, dan harga
beli terakhir per unit barang (jika ada).
 Daftar Jasa yang Anda sediakan yang meliputi kode jasa, nama jasa
dan nilai jual jasa tersebut.

c.

4. Tunggu beberapa saat sampai
proses pembuatan Database
baru selesai dilakukan.

4. LOGIN DATABASE ACCURATE
Setelah proses pembuatan database baru selesai dilakukan, secara
otomatis ACCURATE akan menampilkan window login untuk masuk ke
dalam Database baru tersebut. Silahkan login dengan User Name :
SUPERVISOR dan Password : SUPERVISOR.

Nomor Faktur dapat Anda isi sesuai dengan nomor faktur
yang Anda miliki, tetapi jika Anda tidak mengetahui nomor
faktur dari piutang pelanggan Anda, maka Anda dapat
langsung mengisi nilai piutang pada kolom Opening Balance,
penomoran faktur akan otomatis dibuatkan ACCURATE.

Catatan : setiap jenis barang / jasa harus memiliki satu kode, jika Anda
belum memiliki kode barang / jasa maka Anda dapat membuat sendiri
sesuai dengan kebutuhan Anda, dan pastikan antara kode barang dan
kode jasa tidak ada yang sama.

Customer Information (Informasi Pelanggan)

5. SETUP AWAL DATABASE MENGGUNAKAN BASIC SETUP

Silahkan masukkan data pelanggan (customer) berdasarkan Daftar
Piutang Anda. Untuk mengisi jumlah piutang, klik tombol Opening
Balance. Setelah selesai, klik tombol Next untuk melanjutkan ke
menu setup berikutnya.

2. INSTALASI PROGRAM ACCURATE Accounting Software
Install Program ACCURATE di komputer Anda. Petunjuk Install Program
ACCURATE dapat Anda baca di Buku Panduan ACCURATE yang tersedia
dalam BOX ACCURATE.

d.

Vendor Information (Informasi Pemasok/Supplier)

3. MEMBUAT DATABASE ACCURATE BARU
Program ACCURATE Accounting Software yang telah terinstall dalam
komputer , dapat kita aktifkan dengan cara:

Klik Tombol Yes,
ACCURATE secara otomatis
telah membuatkan daftar
akun untuk Anda

a. Klik tombol Start - Programs/All Program – CPSSoft - ACCURATE V3,
atau dapat juga mengklik icon ACCURATE yang ada pada desktop
computer
b. Pada tampilan Welcome To ACCURATE, klik tombol Create New
Company (Buat Database Baru).

Basic Setup terdiri dari 7 tahap pengisian :
a.

Silahkan masukkan
Informasi Perusahaan
Anda dan Informasi Mata
Uang yang Anda gunakan.
Setelah itu klik tombol
Next untuk melanjutkan
ke menu setup
berikutnya.

Langkah selanjutnya, perhatikan petunjuk gambar di bawah ini:
1. Pada tampilan window
Create Database, klik
Tombol Elipsis untuk
browse alamat folder yang
akan Anda gunakan sebagai
lokasi penyimpanan
database ACCURATE

2. Setelah menentukan alamat
folder yang akan digunakan
sebagai lokasi penyimpanan
dabatase, langkah
selanjutnya ketikkan nama
database ACCURATE Anda
pada kolom File Name.

Currency & Comp Info (Mata Uang & Info Perusahaan)

b.

Cash/Bank Information (Informasi Kas dan Bank)
Silahkan masukkan data
Kas dan Bank beserta
nilainya. Setelah selesai
klik tombol Next untuk
melanjutkan ke menu
setup berikutnya.

Silahkan masukkan data pemasok (supplier) berdasarkan Darftar
Hutang Anda. Cara pengisian tabel ini sama seperti pengisian
informasi pelanggan (lihat poin c). Setelah selesai, klik tombol
Next untuk melanjutkan ke menu setup berikutnya.
e. Inventory Cost Method (Penentuan Metode Harga Pokok
Persediaan)
Silahkan pilih metode
pencatatan
persediaan yang akan
Anda gunakan dalam
perhitungan Harga
Pokok Ppersediaan.
Setelah itu klik tombol
Next untuk masuk ke
menu setup
berikutnya

f.

Item Information (Informasi Persediaan Barang)

h. Setup Awal Database Selesai

INFORMASI UNTUK ANDA:
Telah terbit buku pembelajaran ACCURATE Accounting Software yang
dapat membantu Anda untuk lebih mahir lagi dalam menggunakan dan
mengoperasikan ACCURATE Accounting Software.

ATE

Silahkan masukkan informasi persediaan
berdasarkan Rekap Stok Barang Dagang Anda.

barang

dagang

Jika satuan unit barang yang Anda miliki lebih dari satu jenis, Anda
dapat melakukan setting multi unit dengan cara :
 Isi kolom Unit 1 dengan satuan unit terkecil,
 Kemudian klik tombol ellipsis untuk menampilkan form
Additional Unit. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar di
bawah ini :

Kini Anda telah menyelesaikan Persiapan Database ACCURATE, klik
tombol Finish untuk keluar dari tampilan Quick Setup.
Database ACCURATE telah siap untuk digunakan dalam penginputan
transaksi berjalan.

Untuk
pemesanan
www.bookoopedia.com.

buku,

silahkan

kunjungi

situs

LAYANAN PURNA JUAL ACCURATE

SELAMAT MENGGUNAKAN ACCURATE


Setelah setting multi unit selesai dilakukan, silahkan klik
tombol OK untuk menyimpan data Additional Unit

Setelah seluruh pengisian informasi barang dagangan selesai, klik
tombol Next untuk masuk ke setup berikutnya.
g. Services Information (Informasi Jasa )

1. FAQ adalah halaman situs web yang berisi pertanyaan dan
jawaban seputar masalah ACCURATE. FAQ dapat Anda baca melalui
situs www.cpssoft.com
2. Solution Center, adalah blog yang berisi kumpulan solusi atas
masalah yang pernah dihadapi pengguna ACCURATE dalam
mengoperasikan ACCURATE Accounting Software. Kunjungi blog
Solution Center di www.solutioncenter.wordpress.com
3. ACCURATE 3 Tutorial, adalah blog yang berisi penjelasan
tentang cara penggunaan fitur-fitur yang tersedia di ACCURATE
Accounting Software. Kunjungi blog ACCURATE 3 Tutorial di
www.accurate3tutorial.wordpress.com
4. Email : support@cpssoft.com
5. Chat, bagi Anda yang ingin berbicara/berdiskusi langsung dengan
customer support ACCURATE, Anda dapat melakukan chat via Yahoo
Messanger. Untuk mengetahui customer support yang online
silahkan kunjungi situs CPSSoft di : www.cpssoft.com
6. Telepon/Fax : 021-56963765 / 021-56944622 dengan jam
pelayanan :
SENIN – JUMAT : 07.00 – 19.00
SABTU
: 09.00 – 14.00

Silahkan masukkan informasi jasa Anda berdasarkan Daftar Jasa
Anda.
Setelah seluruh pengisian informasi jasa selesai, klik tombol Next
untuk mengakhiri proses setup database ACCURATE.

LAIN – LAIN
1. CERTIFIED ACCURATE PROFESSIONAL (CAP), adalah ujian
sertifikasi ACCURATE. Untuk mendapatkan informasi tentang ujian
CAP Anda dapat menghubungi edu@cpssoft.com.
2. www.accuratekarir.wordpress.com adalah blog khusus bagi
perusahaan yang membutuhkan karyawan dan para pencari kerja.

