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CPSSoft 

CPSSoft atau PT. Cipta Piranti Sejahtera merupakan pengembang software akuntansi Accurate. Dengan visi 

menjadi pengembang aplikasi bisnis inovatif #1 di Indonesia, CPSSoft berusaha memberikan produk “price-to-

value” yang terbaik serta berkomitmen untuk menciptakan produk yang mudah, murah, dan dapat bermanfaat bagi 

banyak pengguna 

Proses Pabrikasi Lebih Efisien dengan Add On Manufaktur Accurate Online 

 

Bisnis manufaktur tidak seperti jenis bisnis lainnya. Sementara bisnis ritel atau pengecer menjual stok dan 

perusahaan jasa menjual layanan  mereka, produsen yang biasanya termasuk usaha pabrikasi dan manufaktur 

membuat produk baru dari awal hingga menjadi barang jadi bernilai ekonomis. 
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Tidak seperti pada jenis bisnis lainnya, akuntansi dan pembukuan pada bisnis manufaktur harus memperhitungkan 

bahan baku dan biaya pemrosesan, dan tentu mereka juga harus menghitung nilai barang jadi yang mereka buat. 

Ada berbagai metode untuk melakukan ini. Namun Anda harus memilih cara yang tepat untuk bisnis Anda dan 

menggunakannya dengan benar, salah satunya adalah menggunakan fitur manufaktur terbaik dan terlengkap seperti 

yang ada pada software akuntansi Accurate Online. 

Deskripsi Aplikasi 

Add-on Manufaktur memiliki manfaat umum yang dapat membantu Anda mengelola bisnis produksi/manufaktur, 

terlepas skalanya kecil ataupun besar. Jika saat ini Anda mengalami beberapa kesulitan seperti : - Sulit mengetahui 

estimasi biaya untuk suatu rencana produksi, - Sulit memantau progres produksi yang berjalan, - Kehabisan stok saat 

mau melakukan produksi, - Bingung mengalokasikan biaya overhead ke setiap kegiatan produksi yang ada, dan lain-

lain Maka Anda dapat terbantu dengan add-on Manufaktur di Accurate Online. 

 

Manfaat Penggunaan Add-on Manufaktur 

Mempercepat Proses Perencanaan Produksi Buat rencana produksi lebih mudah dengan dukungan formula 

produksi (Bill of Material), estimasi biaya produksi, dan informasi ketersediaan stok bahan baku. 
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Mudah Mengontrol Jalannya Proses Produksi Pantau progres seluruh proses produksi yang sedang berjalan secara 

detail. Anda dapat mendeteksi lebih cepat tahapan proses produksi yang menjadi hambatan/ bottle neck. 

Membantu Meningkatkan Efisiensi Produksi Lakukan penilaian objektif dengan dukungan laporan produksi 

menyeluruh. Ketahui di mana terjadi pemborosan, lakukan perbaikan, dan hasilkan proses produksi yang lebih 

efisien 
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Add On Manufaktur Accurate Online untuk Mudahkan Usaha Pabrikasi 

Kini, dengan Accurate Online Anda bisa melakukan penghitungan dan pemantauan proses dan laporan keuangan 

pabrikasi Anda secara lebih mudah. 

Fitur manufaktur di Accurate Online dirancang bagi Anda pemiliki usaha pabrikasi untuk memastikan analisa 

keuangan yang mendalam dan proses yang menyeluruh untuk peningkatan produktivitas bisnis Anda. 

 

Dengan menggunakan fitur ini Anda bisa dengan mudah merumuskan standar biaya produksi, merancang formula 

produksi, pembuatan rencana produksi, perintah kerja, memantau pengambilan bahan baku, monitoring 

penyelesaian produksi, alokasi biaya produksi dan masih banyak lagi. 

Dengan menggunakan fitur tersebut, Anda juga bisa mendapatkan laporan dari proses pabrikasi dengan rincian 

yang faktual dan dapat Anda akses melalui fitur Daftar laporan lalu pada bagian pabrikasi. 

Nantinya Anda dapat melihat informasi dan laporan terkait proses pabrikasi seperti rincian penyelesaian barang 

jadi perbulan, rincian pengambilan bahan baku, daftar penyelesaian barang jadi dan masih banyak lagi. 

Cocok untuk Perusahaan Pabrikasi Besar yang Memiliki Aktivitas Produksi yang Rumit 

Fitur manufaktur di Accurate Online ditujukan untuk memudahkan proses analisa data keuangan perusahaan 

pabrikasi besar, perusahaan yang memiliki proses produksi yang rumit dan membutuhkan penghitungan terperinci 

dari biaya yang dikeluarkan dalam aktivitas produksi. 

 

http://www.mauboy.com/


WWW.MAUBOY.COM 0813-1898-6619 

Fitur ini berbayar dan Anda dapat menggunakannya setelah memasang fitur ini melalui fitur Marketplace di akun 

Accurate Online Anda. 

Namun, jika bisnis Anda masih dalam skala manufaktur sederhana, Anda bisa menggunakan fitur Job Costing atau 

Pekerjaan Pesanan secara gratis yang bisa Anda akses melalui tab Persediaan di Accurate Online. 

 

Kesimpulan 

Seperti yang kita bahas di atas, akuntansi untuk manufaktur adalah lebih dari sekedar mencatat angka. Dengan fitur 

manufaktur yang ada di Accurate Online Anda akan mendapatkan data terbaik dan Anda dapat melakukan analisa 

atas bisnis Anda dimanapun dan kapanpun. 

Jika keahlian Anda di bidang manufaktur, maka Anda harus menggunakan software akuntansi untuk proses 

pembukuan Anda. 

Dengan software akuntansi yang tepat untuk bisnis pabrikasi, Anda dapat mengoptimalkan proses bisnis secara 

menyeluruh dan mendapatkan data keuangan yang komprehensif. 

Ini juga akan membantu Anda mengidentifikasi lini produk yang paling menguntungkan dan meningkatkan 

anggaran Anda untuk produk tersebut sehingga membantu bisnis Anda untuk tumbuh. 

Tertarik menggunakan fitur manufaktur di Accurate Online? Anda dapat mencoba Accurate Online secara gratis 

melalui tautan pada gambar di bawah ini: 
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Info Paket Accurate Online Manufaktur  

 Harga Paket : Rp 26.000.000 dari harga normal Rp 33.600.000 
 Paket sudah termasuk : 
 Database Accurate Online selama 12 bulan (senilai 2.4 juta) 
 5 pengguna tambahan selama 12 bulan (senilai 1.2 juta) 
 Add-On Manufaktur selama 12 bulan (senilai 24 juta) 
 Voucher Implementasi senilai 6 juta 
 Link Resmi * penjualan paket: Klik DISINI 
 GRATIS DVD TUTORIAL ACCURATE ONLINE & MODUL MANUFACTURE 

Syarat dan Ketentuan Paket  

 Paket Accurate Online Manufaktur hanya berlaku untuk database baru yang belum pernah diaktifkan sama sekali. 
 Promo 5 pengguna tambahan dan add-on manufaktur berlaku untuk 12 bulan semenjak database diaktivasi 
 Harga paket belum termasuk PPN 10% 
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Beli Paket Lisensi Accurate Online Manufacture 

 

Download PDF Tutorial Singkat Penggunaan Modul Manufacture berikut ini 

 

Download Brosur Accurate Online Manufacture Di Link Di bawah ini 
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