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**Tampilan Layar RENE 2 dapat disesuaikan kebutuhan 

Transaksi penjualan pada Toko/Swalayan/minimarket/Supermarket adalah yang 
paling banyak variasinya. Selain bervariasi, transaksi ini harus dilakukan secara 
cepat dan tepat. Oleh karena kebutuhan inilah maka diciptakanlah Aplikasi Point 
of Sale (Mesin Kasir) yang modern dan canggih, dilengkapi dengan berbagai 
modul dan fitur untuk melakukan transaksi di Kasir Retail agar berlangsung 
dengan cepat dan Akurat. 

Manfaat Rene pada bisnis Usaha di Toko, Grosir, Mini Market, Swalayan 

1.) Kalau ke Toko, grosir, Mini Market, pasar swalayan, pembeli antri di kasir 
dengan sekeranjang barang dagangan. Kasir perlu input dengan sangat cepat 
tanpa sempat menanyakan dan menginput berbagai detil. RENE mempunyai 
mode retail sales yang cocok dipakai di Toko, Grosir, mini market hingga 
hypermarket. 

 

2.) Kompatibel dengan berbagai jenis hardware. Berapapun budget hardware 
POS Anda, RENE bisa berjalan dengan baik. Anda bisa menggunakan perangkat 
hardware yang khusus dirancang untuk POS, atau bisa juga menggunakan PC 
based POS yang lebih ekonomis. Selain itu Anda juga bisa 
menggunakan netbook untuk dijadikan portable POS, atau tablet iPad sebagai 
terminal input. RENE juga mendukung semua jenis input device, baik keyboard, 
programmable keyboard, touch screen, dan barcode scanner. Anda dapat 
membuat Shorcut terhadap barang yg paling sering laku/dijual. 

3.) Monitor Kedua. RENE mendukung penggunaan monitor kedua tambahan 
sebagai layar informasi yang bisa dipergunakan sekaligus sebagai media iklan 
atau media hiburan bagi pembeli yang sedang antri. 

4.) Membership dan Rewarding System. Anda perlu me-maintain database 
pelanggan guna mengetahui pola belanja mereka dan memberikan reward (poin) 
guna meningkatkan loyalitas pelanggan, kalau begitu Anda tidak salah lagi. RENE 
telah dilengkapi dengan fitur keanggotaan (membership), dimana Anda bisa 
membuat skema belanja yang bisa menghasilkan poin. Poin reward ini kemudian 
bisa ditukarkan dengan bonus barang, atau voucher belanja untuk dibelanjakan 
kembali. RENE bahkan bisa men-generate voucher belanja dengan nomor seri 
yang perlu divalidasi ketika dipakai untuk membayar. 

 

5.)Skema promo yang fleksibel. Selain itu, dalam bisnis retail penjual bisa 
membuat bermacam-macam promo, misalnya happy hour (diskon pada periode 
jam tertentu), mid nite sale, diskon pada hari tertentu, diskon purchase with 
purchase (PWP), dsb. RENE mempunyai fitur dimana admin bisa meng-create 
promo yang bagaimanapun bentuknya. Bagaimanapun rencana promo Anda, 
RENE bisa beradaptasi dengan program pemasaran Anda. Anda bisa merancang 
promo dengan multiple variabel, promo hanya pada hari tertentu, atau bahkan 
jam tertentu, bentuk promo berupa diskon langsung, buy 1 get 1 free, purchase 
with purchase (PWP) dan lain sebagainya. Anda hanya dibatasi oleh kreativitas 
Anda sendiri. 

6.) Laporan siap pakai. Dengan menggunakan RENE, Anda tidak perlu lagi 
memikirkan bagaimana caranya membuat laporan penjualan, laporan stok 
barang dan sebagainya. Bahkan lebih dari itu, RENE bisa menghasilkan hampir 
semua jenis laporan analisa penjualan yang diperlukan, sebut saja jenis barang 
yang paling laku, jenis barang dengan nilai penjualan terbesar, periode jam 
tertentu paling sibuk, hari tertentu paling ramai dan sebagainya. Semuanya 
tersedia lengkap, fleksibel dan customizable. 

7.) Push Technology. Jika Anda mempunyai banyak cabang atau banyak outlet 
dan ingin mengetahui penjualan masing-masing cabang / outlet secara realtime, 
RENE bisa mengirimkan data transaksi secara realtime, ter-compressed dan ter-
encrypted menggunakan Accurate Push Technology* (*Memerlukan Accurate 
Accounting Software). Sekarang sudah tersedia Accurate Accounting Versi 5 
Desktop dan Accurate Online berbasis Cloud dimana anda dapat memantau 
perkembangan Usaha bisnis anda dari mana saja dan kapan saja. 

 

Accurate tidak mempunyai fleksibilitas yang cukup untuk meng-handle variasi 
penjualan yang beraneka ragam di kasir tersebut. Melainkan Accurate Sangat 
Powerfull dalam mengelolah Seluruh transaksi keuangan menjadi laporan 
Keuangan yang siap pakai. Itulah mengapa kemudian juga mengembangkan 
RENE POS yang dikhususkan hanya untuk fungsi penjualan saja.  

RENE dilengkapi dengan laporan-laporan khususnya yang terkait dengan 
penjualan, dan kalau ingin diintegrasikan dengan laporan keuangan keseluruhan, 
tinggal connect dengan ACCURATE Accounting Software. Anda sudah memiliki 
sistem yang terintegrasi mulai dari front end (RENE) sampai back end (Accurate). 
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ebanyakan pengusaha 

berpikir bahwa aplikasi kasir 

sudah cukup untuk mengatur 

keuangan mereka, padahal 

pada dasarnya aplikasi kasir hanya 

mampu menghasilkan laporan 

penjualan dan stok barang saja, 

bukan laporan keuangan secara 

keseluruhan. Mereka hanya melihat 

OMSET tapi tidak mengetahui 

UNTUNG bersihnya.  

Omset besar belum tentu untung 

Akibatnya banyak usaha yang gulung tikar padahal bisnisnya ramai. Cuma 

mengandalkan software kasir (Point of Sale/POS) saja. katanya aplikasi ini bisa bikin 

cashflow anda menjadi kaya. PERCUMA, kalau anda punya bisnis dengan omset 

banyak tapi tidak mengetahui UNTUNG atau RUGI nya 

Di Bawah Ini Adalah Data Tingkat Ketahanan Bisnis Dalam 3 Tahun 

 

MAU BISNISMU SURVIVE? 

Jangan hanya mengandalkan Aplikasi Kasir (POS). Karena POS yang 

Anda gunakan hanya bisa menghasilkan laporan penjualan saja, maka 

perlu didukung software akuntansi yang bisa mencatat biaya, piutang, 

hutang dan lain-lain agar menjadi laporan keuangan secara utuh.  

MASIH RAGU DENGAN SOFTWARE AKUNTANSI? 

 

ACCURATE Online & Desktop hadir untuk menjawab semua keraguan Anda. 
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http://aol.solusiukm.com/?a=PX263972
http://accurate.solusiukm.com/?a=PX263972
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