Keuntungan Menggunakan Cakra Integrited System

Fitur-Fitur Unggulan Cakra Integrited System

Investasi Ringan
Tidak membutuhkan komputer dengan spesifikasi yang tinggi. Kami juga
menawarkan flexible budgeting, Anda tidak perlu membeli semua fitur, cukup
memilih fitur yang Anda butuhkan saja.

Multi Pembayaran
Mendukung transaksi dengan beberapa type pembayaran dalam satu kali
transaksi. Misalnya ketika pembeli membayar belanjaanya dengan tunai dan
sebagian lagi dibayar dengan kartu debet maupun voucher.
Client Server
Dirancang dengan menggunakan database Sql server, bisa melakukan akses
antara client dan server, sehingga bisa digunakan untuk jaringan lokal
maupun internet.
Multi User
Menyediakan jumlah user yang tidak terbatas dengan otorisasi masing-masing
user yang sangat fleksibel sesuai kebutuhan.
Multi Satuan
Menyediakan jumlah satuan produk yang tidak terbatas, tergantung dari
kebutuhan masing-masing perusahaan.
Mode Offline
Dapat berjalan secara stand Alone, jadi ketika gagal terhubung ke database
server, maka system akan otomatis mengarahkan ke mode offline. Ketika
sistem berhasil terhubung ke server maka sistem akan otomatis berpindah ke
mode online.
Hold / Transaksi Pending
Transkasi penjualan yang sudah terscan atau sudah diinput item barangnya
dapat disimpan sementara (dipending) karena sesuatu hal. Sehingga kasir
dapat melayani pelanggan selanjutnya. Sehingga akan meminimalkan antrian
di kasir.
Sales Promotion Girls /SPG
Digunakan untuk bisnis yang dalam melayani pengunjung menggunakan SPG,
nota-nota dari spg dimasukan saat transaksi di kasir.( laporan yang dihasilkan
adalah pernjualan per SPG, grafik kinerja SPG, dll)
Promo Setting
Terdapat enam type promo yaitu simple item promo, simple sub total promo,
Additional item promo, Additional Sub total promo, sumery item promo, dan
external promo. Anda dapat kombinasikan type-type promo untuk
mendapatkan promo penjualan yang menarik.
Point Reward
Merupakan program loyalty yang digunakan untuk mengikat pelanggan
Otomatisasi Diskon dan Harga Bertingkat.
Yang dimaksud diskon otomatis adalah potongan harga penjualan yang
diberikan karena pembeli membeli barang dengan jumlah tertentu. Contoh
beli 3 Diskon 5%.
Cetak Label Barcode
Fitur cetak barcode berfungsi untuk membuat barcode secara langsung
melalui program dengan menggunakan printer barcode. Program dapat
mencetak/membuat kode barcode untuk mempermudah identifikasi kode
barang yang dapat dibaca oleh scanner barcode
Support peralatan mesin kasir
Mendukung peralatan-peralatan berbagai merk yang tersedia dipasaran,
seperti barcode scanner, mini printer, cashdrawer, pole display. Dll.

Mudah Digunakan
Mengadopsi system chasregister sehingga mudah digunakan oleh siapapun
walaupun bagi orang yang belum begitu mengerti komputer, tidak perlu
belajar berbulan-bulan untuk menguasainya, menggunakan fungsi tombol
(tidak pakai mouse dan tab) sehingga lebih cepat dalam melayani pelanggan.
Sehingga dapat mempersingkat proses transaksi dan mengurangi jumlah
antrian di kasir.
Stabil dan Terpercaya
Software Cakra Integrited system sudah digunakan ratusan toko dengan
berbagai jenis usaha diseluruh indonesia.
Pengembangan Software Berkelanjutan
Kami selalu mengembangkan produk kami secara profesional. Masukanmasukan dari customer kami merupakan kunci kesempurnaan dari produk
yang kami hasilkan.
Kami memberikan After Sales Service Terbaik.
Demi kenyamanan dan kemudahan Customer, Kami menyediakan support
yang terbaik baik dan cepat. Kami memberikan support 7 X 24 jam kepada
customer kami.
Laporan Akurat dan realtime
Anda tidak akan kehilangan informasi penting karena laporan akan selalu
diperbaharui secara realtime akurat dan profesional. Terdapat fasilitas auto
email report Anda akan selalu mendapatkan laporan dimana pun Anda berada.
Mengurangi Tingkat Kehilangan
Kehilangan disini adalah pencurian yang dilakukan oleh karyawan. Setiap
transaksi selain tersimpan di database server juga tersimpan di file log yang
tersimpan dimasing-masing komputer. Walaupun hal ini tidak menghentikan
kecurangan sepenuhnya setidaknya dapat mengurangi tingkat kehilangan
barang dagangan Anda.
Multiple Business Supported
Mendukung beragam jenis bisnis, beberapa jenis bisnis dapat ditangani secara
profesional oleh software Cakra Integrited System
Multiple Outlet.
Mendukung multiple outlet, dimana data-data transaksi setiap outlet akan
terhimpun diserver pusat secara realtime melalui jaringan internet.
License Software Selamanya
Lisensi software bisa digunakan selamanya, asal tidak ada penggaintian
hardware. Dan tidak ada pembatasan waktu maupun jumlah transaksi dalam
penggunaanya.
Bergaransi
Kami juga memberi garansi Uang kembali jika ternyata software yang Anda
beli tidak sesuai dengan kebutuhan minimarket Anda
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