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 A. Tampilan Antar Muka

  Tampilan awal ketika membuka website PT. IMF dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Petunjuk Penggunaan Website PT. IMF

 

 Berikut ini merupakan langkah-langkah untuk mengakses website PT. IMF. Ini merupakan 

penilaian kerja berbasis website yang dapat di akses secara online melalui laman website 

www.imanuelmuliafarma.com dengan menggunakan browser pada komputer atau perangkat mobile lain 

yang dapat terhubung ke internet.

 

  Langkah pertama untuk bisa masuk ke dalam website ini, kita harus pilih login customer dan 

masukan nama user dan password, nama user dan password bisa di dapatkan di nomor wa 

082234635908.

 B. Login



  Pelanggan dapat melihat info barang yang akan naik harga dan sudah naik harga di home ini. 

Serta pelanggan dapat melihat perubahan diskon di tombol download perubahan diskon dan harga.

 D. Perubahan Harga Barang

  Ketika sudah melakukan login maka kita akan diarahkan ke halaman dashboard. Berikut ini 

merupakan tampilan Dashboard (halaman utama).

 C. Dashboard (Halaman Utama)

 



  Untuk pemesanan barang, pelanggan dapat klik di menu pemesanan, pilih barang.

 - Ketik nama barang yang di inginkan dengan kata kunci contoh “mixagrip”

 - Jika ingin menampilkan daftar semua, klik all dan kemudian tekan tampilkan semua

 E. Pemesanan Barang



 - Pesanan yang sudah diproses admin PT. IMF akan di konfirmasi melalui notifikasi email.

 - Pesanan yang sudah dibawa pihak ekspedisi juga akan di konfirmasi melalui notifikasi email.



 - Menu baby shop di pemesanan adalah produk yang berkaitan dengan kebutuhan bayi

 - Menu promo di pemesanan adalah produk yang sedang ada promo



 F. Profil

  Menu profil adalah menu yang digunakan oleh pelanggan untuk melihat kebenaran data yang 

akan digunakan untuk bertransaksi.

 G. Upload Spesimen

  Menu upload sepesimen, digunakan oleh pelanggan untuk meng update data diri nya, seperti 

surat ijin, ktp, no OSS



 H. Surat Ijin

  Menu retur digunakan oleh pelanggan, apabila akan mengembalikan barang yang telah dibeli.   

Jika akan meretur satu faktur penuh (semua barang) klik tombol retur 1 faktur.

 I. Retur

  Menu surat ijin di gunakan oleh pelanggan, apabila membutuhkan surat ijin operasional dan 

legalitas PT. IMF.



 J. Laporan Penjualan

  Laporan penjualan digunakan untuk melihat daftar penjualan beserta status pelunasannya, 

untuk melihat detail barang di faktur tersebut, bisa di klik di no invoice.

  Jika ingin meretur hanya beberapa item saja , bisa di klik no invoice yang dimaksud dan di 

isi jumlah nya

  Nota retur yang sudah di proses oleh PT. IMF, selanjutnya pelanggan akan mendapatkan 
notifikasi berupa email. 



  Menu barang yang pernah di beli, digunakan apabila pelanggan ingin melacak pembelian per 

item barang (pernah beli kapan saja dengan no invoice berapa dengan jumlah berapa dan diskon berapa)

  Menu piutang, digunakan untuk mengetahui posisi faktur yang belum lunas dan retur yang 

belum dipotongkan di tagihan.

 L. Piutang

 K. Barang Yang Pernah Dibeli

  Apabila terjadi ketidak cocokan data, pelanggan dapat klik tombol sudah dibayar  dan akan 

tersambung infomasi tersebut ke administrasi di kantor kami.



 M. Piutang COD

 N. Faktur Pajak

  Menu faktur pajak digunakan untuk mengunduh faktur pajak tiap transaksi dengan cara klik no 

invoice, akan otomatis ter-unduh file bentuk pdf.

  Piutang COD digunakan untuk melihat faktur yang berstatus COD dan belum lunas.



  Menu barang datang digunakan untuk melihat barang yang datang dari supplier PT. IMF.

 P. Daftar Barang

  Menu daftar barang digunakan untuk melihat daftar barang secara manual dan bisa di unduh.

 O. Barang Datang



  Menu lowongan ini digunakan apabila pelanggan ingin menitipkan sebuah iklan lowongan 

kerja. Kami akan membantu menyebarkan di web kami kepada pelanggan lainnya

 Q. Lowongan
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