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Bisnis Semakin Maju dengan Omni Channel Iseller & Accurate Online 

iSeller merupakan platform penjualan omni-

channel berbasis teknologi informasi yang 

dirancang untuk mempermudah Anda mengelola 

dan mengembangkan bisnis di berbagai industri 

termasuk Retail, F&B dan Express. Dengan 

iSeller,  

Anda bisa mengelola baik toko offline dan online 

secara bersamaan. Anda bahkan juga bisa 

mengelola banyak cabang secara mudah dan juga menerima pembayaran digital. iSeller juga menawarkan fitur-

fitur pengelolaan bisnis seperti manajemen produk, manajemen pelanggan hingga laporan penjualan terlengkap. 

Mengelola stok produk Anda juga sangat mudah dengan sistem inventori terintegrasi. Tidak perlu lagi repot 

mengelola semua data produk dan penjualan secara manual. 

Seperti yang kita tahu, efisiensi adalah hal utama yang dibutuhkan pada operasional bisnis jika bisnis tersebut 

ingin berkembang dan menguntungkan. Atas dasar ini, sangat penting bagi Anda untuk melakukan optimasi pada 

seluruh alur bisnis Anda dengan alat yang tepat. Sayangnya masih banyak orang tidak mengetahui cara 

memilih tools yang tepat untuk mempermudah proses bisnis dan terperangkap pada kegiatan manual yang 

memakan waktu. 

Accurate Online dan iSeller hadir sebagai solusi untuk kemudahan pengelolaan bisnis yang saling terintegrasi 

dan memberikan banyak manfaat untuk pengembangan bisnis yang lebih hebat. 

Solusi Menyeluruh untuk Semua Kegiatan Bisnis 

Pengintegrasian proses kerja dengan tools yang 

tepat adalah solusi terbaik di tengah kebutuhan 

bisnis yang semakin meningkat dan persaingan 

pasar yang semakin kompetitif. 

Dengan melakukan integrasi Accurate Online 

dan iSeller, tentunya akan membantu bisnis Anda 

untuk memusatkan seluruh operasi bisnis yang 

juga memungkinkan Anda mendapatkan 

kemudahan dan pengalaman yang terbaik untuk menarik dan mempertahankan pelanggan, sehingga mendorong 

penjualan yang lebih besar, pembukuan yang lebih baik, dan penghitungan perpajakan lebih mudah 

iSeller merupakan platform penjualan omni-channel berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk 

mempermudah Anda mengelola dan mengembangkan bisnis di berbagai industri termasuk Retail, F&B dan 

Express. Dengan iSeller, Anda bisa mengelola baik toko offline dan online secara bersamaan. Anda bahkan juga 

bisa mengelola banyak cabang secara mudah dan juga menerima pembayaran digital. iSeller juga menawarkan 

fitur-fitur pengelolaan bisnis seperti manajemen produk, manajemen pelanggan hingga laporan penjualan 

terlengkap. 

Mengelola stok produk Anda juga sangat mudah dengan sistem inventori terintegrasi. Tidak perlu lagi repot 

mengelola semua data produk dan penjualan secara manual. Kini bagi Anda pengguna Accurate Online atau 

iSeller, Anda bisa mengintegrasikan seluruh proses Point of Sale (POS), toko online, dan offline, pembukuan dan 

perpajakan, Customer Relationship Management (CRM), merchandise dan management inventori, pemasaran 

dan perencanaan promosi dan Business Intelligence (BI) mudah, cepat, dan tepat lewat kolaborasi platform yang 

efisien. 
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Bagaimana Melakukan Integrasi Ini? 

Langkah pertama yang harus dipastikan adalah Anda memiliki akun Accurate Online dan iSeller. Selanjutnya 

Anda bisa melakukan proses integrasi melalui tab “Apps” pada aplikasi iSeller dan kemudian memilih 

“Accurate”. 

Dengan melakukan integasi Accurate Online dan iSeller, Anda bisa mensinkronisasi produk dan inventori Anda 

secara otomatis dengan dukungan multi outlet dan multi register, melakukan import data penjualan setiap outlet, 

hingga riwayat perpindahan inventori yang juga secara otomatis. 

Bisnis Hebat Berawal dari Alat yang Tepat 

Kompetisi membuat kita lebih cepat namun kolaborasi membuat kita lebih baik, dan dengan berkolaborasi secara 

efisien, bisnis akan memenangkan kompetisi secara otomatis. Melakukan integrasi tools yang tepat pada bisnis 

akan menghadirkan kemudahan dan proses bisnis yang lebih baik. Accurate Online dan iSeller mengerti hal itu, 

dengan melakukan kolaborasi ini diharapkan akan memberikan dampak untuk kemudahan dalam pengembangan 

bisnis lewat dukungan teknologi terintegrasi. 
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iSeller x Accurate: Permudah Manajemen Keuangan Bisnis 

Pernah tidak kamu merasa susah mengelola keuangan bisnis? 

Selisih penjualan dan pemasukkan, laporan laba rugi yang kurang 

tepat, hingga pembukuan manual yang ribet bukan main. Belum 

lagi pengelolaan stok produk yang harus dihitung setiap saat. 

Setiap hari harus pusing menyamakan angka-angka penjualan 

supaya tidak selisih. Itulah yang mungkin kamu hadapi jika kamu 

masih menggunakan sistem penjualan dan pengelolaan keuangan 

manual. 

 

Jangan khawatir, iSeller dan Accurate sekarang sudah hadir dengan integrasi terbaru yang akan membuat pengelolaan 

keuangan bisnis kamu semakin praktis. Integrasi antara aplikasi Point-of-Sale (POS) terlengkap di Indonesia dengan 

sistem digital accounting ini menawarkan banyak sekali kemudahan dalam mengelola seluruh produk, penjualan, 

transaksi, hingga pembukuan bisnis kamu. Kemudahan seperti apa saja sih? Yuk, simak bersama! 

Sinkronisasi data penjualan dan inventory 

Integrasi antara iSeller dan Accurate ini memungkinkan 

kamu untuk sinkronisasi seluruh data penjualan dan 

inventory dari sistem POS iSeller ke Accurate dengan sangat 

mudah. Kamu tidak perlu lagi menyamakan data satu per 

satu yang akan sangat memakan waktu. Sinkronisasi saja 

secara digital dan kamu tinggal mengolahnya dengan sangat mudah. 

 

Laporan laba rugi yang lebih akurat 

Untuk menghitung laba rugi dari bisnis kamu, pasti banyak 

aspek yang harus diperhitungkan. Kamu harus 

memperhatikan detil penghitungan dengan baik seperti 

pengeluaran dan pemasukkan. Nah, dengan integrasi iSeller 

dan Accurate ini, kamu bisa mendapatkan laporan laba rugi 

yang tidak hanya lebih akurat, namun juga lebih mudah dan 

tidak memakan waktu. Seluruh penghitungan pemasukkan 

dan pengeluaran dapat dilakukan secara digital, jadi kamu 

tidak perlu pusing-pusing mengolah secara manual. 
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Pengelolaan multi outlet 

Jangan pusing jika kamu punya banyak outlet dengan penjualan 

yang terpisah serta stok produk yang berbeda-beda. Semuanya 

bisa kamu kelola dengan mudah dengan integrasi iSeller dan 

Accurate ini. Mulai dari penjualan setiap outlet hingga 

pengelolaan inventory dan transfer produk antar outlet bisa kamu 

kelola secara efisien. Kamu bahkan bisa memantau performa 

setiap outlet kamu baik secara terpisah maupun secara keseluruhan dengan laporan yang lengkap. 

Mengurangi resiko kesalahan 

Banyak sekali kesalahan penghitungan yang terjadi ketika kamu mengelola bisnis kamu secara manual. Kegiatan 

penginputan manual yang repetitif dan melelahkan bisa saja mengakibatkan human error yang pastinya akan sangat 

merugikan baik dari segi waktu dan materi. Dengan integrasi ini, kamu bisa mengurangi resiko kesalahan hingga 95% 

dan meningkatkan produktivitas hingga 80%. Kamu bahkan bisa menghemat waktu hingga 30jam per minggu 

berdasarkan survey. Bisnis kamu akan jadi lebih efisien! 

Integrasikan dengan sangat mudah 

Kamu juga bisa mengintegrasikan POS iSeller dan Accurate dengan sangat mudah loh. Sebelumnya, pastikan kamu 

sudah memiliki kedua akun iSeller dan Accurate Online. Kemudian, kamu tinggal ke menu Apps di web admin iSeller 

kamu dan aktifkan add-on Accurate. Setelah itu kamu tinggal koneksikan akun Accurate kamu saja dan kamu sudah bisa 

menikmati beragam benefit dari integrasi ini seperti yang sudah dijelaskan di atas. Untuk step integrasi detil, silahkan 

pelajari dokumentasi Integrasi iSeller dan Accurate. 

Accurate sendiri juga merupakan software akuntansi cloud yang sudah memberikan banyak kemudahan untuk pelaku 

UMKM di Indonesia. Jadi, kamu tidak perlu ragu lagi untuk mengintegrasikan iSeller POS dengan Accurate. Selain itu, 

kami juga punya penawaran spesial khusus pengguna baru iSeller dan Accurate. Silakan kunjungi website kami info lebih 

lanjutnya. Yuk, saatnya bangun pengelolaan keuangan bisnis yang efisien bersama #SahabatJualan kamu! 
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