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Sekilas tentang ACCURATE Accounting Software

ACCURATE accounting Software merupakan suatu system akuntansi perusahaan yang

dikembangkan untuk pencatatan dan pengelolaan data keuangan pada setiap perusahaan yang dibuat

secara terpadu (integrated software), meliputi modul-modul:

1. Modul pembelian (purchase module), terdiri dari:

a. Pesanan pembelian (purchase order)

b. Penerimaan barang (received item)

c. Faktur pembelian (purchase invoice)

d. Retur pembelian (vendor payment)

e. Pembayaran pemasok (vendor payment)

2. Modul penjualan (sales module), terdiri dari:

a. Pesanan penjualan (sales order)

b. Pengiriman gambar (delivery order)

c. Faktur penjualan (sales invoice)

d. Retur penjualan (sales return)

e. Penerimaan pelanggan (customer receive)

3. Modul persediaan (inventory module), terdiri dari:

a. Daftar barang dan jasa (item list)

b. Daftar gudang (warehouse list)

c. Pembiayaan pesanan (job costing)

d. Penyesuaian persediaan (inventory adjustment)

e. Pindah barang (item transfer)

f. Set harga penjualan (set selling price)

g. Grup barang (grouping)

4. Modul buku besar (general ledger module), terdiri dari:



a. Info perusahaan (company information)

b. Daftar mata uang (currency list)

c. Daftar akun (chart of account)

d. Laporan keuangan (financial statement)

e. Bukti jurnal umum (journal voucher)

f. Proses akhir bulan (period end process)

5. Modul kas dan bank (cash and bank module), terdiri dari:

a. Penerimaan lain (other deposits)

b. Pembayaran lain (other payments)

c. Rekonsiliasi bank (bank reconcile)

d. Buku bank (bank book)

6. Modul aktiva tetap (fixed assets module)

a. Daftar tipe aktiva tetap pajak (fiscal fixed assets type list)

b. Daftar tipe aktiva (fixed assets types list)

c. Daftar aktiva tetap (fixed assets list)

Modul-modul tersebut bekerja secara terpadu (integrated) dengan tingkat koordinasi yang

sangat tinggi sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh satu bagian akan berpengaruh ke bagian yang lain.

Selain modul-modul di atas, berikut fitur-fitur yang disediakan ACCURATE:

1. Multi fungsi

a. Multi currencies, dengan fitur ini, kita dapat mencatat transaksi mata uang asing terutama

untuk akun tipe kas/bank, piutang, dan hutang.

b. Multi warehouse, dengan fitur ini, kita dapat mencatat barang yang terdapat di beberapa

gudang sehingga kita dapat dengan mudah mengetahui kuantitas suatu barang per gudang.

c. Multi user, dengan fitur ini, beberapa user dapat mengakses satu data yang sama di

computer yang berlainan yang sudah terhubung dengan jaringan sesuai dengan akses dan

password masing-masing.

d. Multi sales tax, dengan fitur ini, setiap faktur pembelian maupun penjualan dapat

menghitung 2 tingkat Pajak Penjualan yaitu PPN dan Pajak Penjualan Barang Mewah.

e. Multi discount, dengan fitur ini, kita dapat mencatat diskon item dan diskon faktur dengan

diskon bertingkat-tingkat (misal, 10+5+2). Diskon item dan diskon faktur dapat diisikan

dalam jumlah persentase bertingkat atau langsung jumlah.



f. Multi salesman, dengan fitur ini kita dapat menampilkan nama salesman (penjual) pada

setiap faktur penjualan yang kita buat dan kita juga dapat menentukan batasan komisi yang

akan diberikan kepada salesman (penjual) tersebut.

g. Multi form template, dengan fitur ini, setiap form dapat didesain sendiri dengan lebih dari

satu macam jenis cetakan voucher.

h. Multi unit, dengan fitur ini setiap item barang (inventory part) dapat kita bagi satuannya

dalam tiga tingkatan. Tingkatan pertama (unit 1) akan digunakan sebagai unit default dalam

perhitungan setiap kuantitas dimana tingkatan berikutnya akan dikalikan dengan standar

unit 1 tersebut.

2. Bilingual (dua bahasa), dengan fitur ini kita dapat mengoperasikan ACCURATE dengan dua

pilihan bahasa yaitu Indonesia dan inggris.

3. Cost Method, pilihan metode perhitungan persediaan antara metode rata-rata (average) atau

FIFO dengan pencatatan metode perpetual.

4. Customize Report, dengan fitur ini satu jenis laporan yang sudah disediakan di ACCURATE dapat

kita modifikasi sesuai dengan pengelompokkan dan tampilan yang diinginkan.

5. Client Server, dengan fitur ini kita dapat mengoperasikan computer dengan system client server.

Model kerja system client server ini adalah database diletakan di satu computer (server) di

mana penginputan data dilakukan dari computer lain (client). Fitur client server menjamin

sampainya data yang diinput oleh user ke dalam server (tempat database) .


