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Perusahaan Anda bergerak di
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Tour & Travel ?

Apakah pencatatan transaksi anda sudah sesuai dengan apa

yang anda harapkan ?
Bagaimana dengan perusahaan kompetitor anda ?
Apakah anda tahu mereka mempunyai cara kerja yang lebih

efisien ?
Apakah anda tahu mereka mempunyai kontrol sistem yang lebih
bagus untuk menunjang pengambilan keputusan ?
Apakah perusahaan anda sudah siap berkompetisi di pasar ?

Apakah data – data serta informasi di internal sudah mendukung anda ?

Jika Anda :
-

Kesulitan bagaimana melakukan pencatatan,
Kesulitan menemukan data pada saat dibutuhkan,
Kesulitan mendapatkan laporan secara real time,
Kesulitan melacak dokumen LG (Letter of Guarantee),
Kesulitan melacak dokumen Voucher hotel,
Kesulitan mengetahui Stok tiket yang sudah terpakai dan yang belum terpakai,
Kesulitan mengetahui penjualan hari ini, bulan ini, tahun ini,
Kesulitan mengetahui penjualan tiap - tiap bagian,
Kesulitan mengetahui status pembayaran dari pelanggan,
Kesulitan mengetahui piutang pelanggan sampai saat ini,
Kesulitan mengetahui status pembayaran ke suplier,
Kesulitan mencari data pada saat terjadi void atau refund,
Kesulitan mengetahui berapa hutang ke supplier,
Kesulitan mengetahui pengeluaran Kas / Bank,
Kesulitan mengetahui Saldo Kas / Bank saat ini,
Dipusingkan dengan perbedaan nilai tukar mata uang,
Kesulitan mengetahui rugi laba harian, bulanan atau bahkan tahunan.

AutoTravel

akan menjawab kesulitan – kesulitan anda.

Apakah AutoTravel itu ?
AutoTravel adalah

software yang dirancang khusus untuk perusahaan Tour & Travel
dengan kemampuan dan feature yang menarik untuk membantu melaporkan dan
mengetahui perkembangan bisnis anda.

AutoTravel menggabungkan data yang masuk dari bagian tiketing, tour dan keuangan untuk
dapat disajikan kepada team Management untuk dapat langsung mengetahui data – data penting
perusahaan.

Management

Ticketing

Refund

Accounting

Tour/ In/Outbound
DATA
Stock Tiket
Penjualan
Hutang
Piutang
Pembayaran
Rugi / Laba

Hotel

Keuangan

Proses yang sangat sederhana dan mudah, team management dapat menganalisa dan
memantau penjualan harian, bulanan bahkan tahunan tanpa harus mengganggu proses kerja
masing - masing unit / departemen.
Team Managemen dapat mengetahui Stock Tiket, Laporan Penjualan, Piutang, Hutang, status
pembayaran dan Laporan Rugi laba secara real time tanpa harus menunggu laporan dari
bagian Accounting.
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Bagaimana AutoTravel bisa membantu
anda ?

AutoTravel membantu anda dengan cara melakukan pencatatan dari setiap transaksi

yang anda lakukan sehari – hari.
Proses pencatatan AutoTravel sangat sederhana dan mudah. Ada 2 tahapan besar pencatatan
dalam AutoTravel :
1. Pembuatan Faktur / Tagihan / Invoice
2. Penerimaan atau Pembayaran untuk pelunasan.
Pesanan Pelanggan

Tiket
Voucher Hotel
LG

Credit Note
Pembuatan Faktur / Tagihan /
Invoice

Void
Refund

Paket Tour

Pelunasan
(Faktur, Hutang Tiket, Hotel,
Tour, LG)

Kas / Bank
Ledger

Laporan

Penjelasan Gambar :
Proses diawali dari Pelanggan yang melakukan reservasi (tiket, hotel, paket tour, dll), dan
dilanjutkan dengan pembuatan Faktur / Tagihan. Dari Faktur tersebut akan terhubung dengan
data Tiket, Voucher Hotel, Paket Tour, atau mungkin pembuatan LG (Letter of Guarantee).
Setelah Faktur tercetak, sistem akan langsung mengetahui data penjualan, data piutang, serta data
hutang ke airlines, hotel atau supplier.
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Setelah data hutang dan piutang terbentuk, maka proses yang dilakukan adalah pelunasan, yaitu
proses pembayaran hutang atau piutang baik melalui kas ataupun bank.
Dengan adanya penerimaan dari kas / bank untuk pelunasan maka data hutang atau piutang akan
berkurang.
Dengan melakukan pencatatan setiap hari secara terus – menerus, maka anda akan mengetahui
data – data antara lain :
-

Berapa penjualan hari ini
Berapa piutang sampai hari ini
Berapa hutang sampai hari ini
Berapa tiket yang terpakai hari ini
Berapa LG yang keluar hari ini
Berapa penerimaan dan pengeluaran kas / bank hari ini
Berapa Saldo Kas / Bank hari ini
Berapa Rugi / Laba hari ini

Untuk mendukung sistem yang informatif, AutoTravel telah menyiapkan berbagai macam
laporan :
-

Laporan Stock Tiket yang terjual dan belum terjual
Laporan LG yang telah dikeluarkan
Laporan Penjualan
o Laporan per hari / per customer / per mata uang
o Laporan penjualan per User

-

Laporan Piutang
o Laporan Piutang dari Customer
o Laporan Piutang dari Airlines / Supplier (berhubungan dengan Refund)

-

Laporan Hutang
o Laporan Hutang ke Airlines / Supplier
o Laporan Hutang Komisi Penjualan
o Laporan Hutang Refund ke Customer

-

Laporan Kas/Bank
o Laporan Penerimaan Kas/Bank
o Laporan Pengeluaran Kas/Bank
o Laporan Harian Keluar Masuk Kas / Bank
o Laporan Saldo Kas / Bank

-

Laporan Neraca Saldo
Laporan Rugi Laba

Selain laporan yang sangat informatif, AutoTravel juga mempunyai Kelebihan – kelebihan yang
lain :
-

Tampilan yang menarik,
Setting account perusahaan sangat mudah,
Sistem penomoran yang dapat disesuaikan dengan penomoran yang sudah ada,
Multi Currency,
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-

Data otomatis ter-posting ke GL
Pencarian Data sangat mudah dan lengkap,
Laporan Penjualan, Piutang, Hutang dan Rugi laba dapat diketahui secara real time.
Mudah diimplementasikan,
Multi user (dapat dipakai lebih dari 1 user secara bersamaan),
Keamanan informasi tingkat menu bagi tiap – tiap user,
Keamanan aplikasi tingkat operasi (Tambah, ubah, cetak, hapus)
Deposit Airline (Otomatis Potong Deposit)
Deposit Sub Agent (Deposit Sub Agent langsung terpotong saat Invoice)
Support Stock Ticket (Paper) maupun Electronik Ticket
Informasi Project tour yaitu feature untuk dapat mengetahui biaya - biaya yang
dikeluarkan untuk project tour, serta uang yang sudah diterima dari masing - masing
project.

Menu Utama AutoTravel
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Invoice / Faktur / Tagihan

Hasil Cetak Invoice
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Pembayaran dan Penerimaan Invoice (Pelunasan)

Contoh Laporan Penjualan

Mitra Solusi Asia - 2012

Page 8 of 11

Perangkat Keras dan Perangkat Lunak apa
yang dibutuhkan ?

Untuk dapat menjalankan Aplikasi AutoTravel, Anda membutuhkan spesifikasi perangkat keras dan
Perangkat Lunak sebagai berikut :
Processor Pentium III atau lebih tinggi
Kapasitas minimal sisa Hardisk 1 GB
Memory 128MB atau lebih tinggi. (Disarankan 256MB)
Memory VGA minimum 16MB (untuk kebutuhan tampilan)
Operating System Win98, Win2000, WinME, WinXP
Microsoft Access 2000, SQL Server untuk penyimpanan Data
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Siapakah yang sudah memakai Software
AutoTravel ?

AutoTravel sudah dipakai oleh beberapa travel agent antara lain :
⇒

Melia Tour & Travel

⇒

DHN Tour & Travel

⇒

Jet Tavel

⇒

Golden Lestari Wisata

⇒

Infinity Holiday

⇒

Anta Citra Wisata

⇒

Enjoy Wisata

⇒

Roma Tour & Travel

⇒

Bali Fantastic Holiday Tour & Travel

⇒

D’ Fadil Tour & Travel

⇒

Sky Glow Tour & Travel

⇒

Nuansa Mandiri Tour and Travel

⇒

Arston Tour and Travel

⇒

I Global Tour & Travel (Batam)

⇒

Madani Tour & Travel

⇒

Sinarahaka Tour & Travel

⇒

PDA Travel (Pekanbaru)

⇒

WB Tour & Travel

⇒

Ibrena Tour & Travel

⇒

Archiprada Tour & Travel

⇒

Joy Tour & Travel
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Garansi Pemakaian 3 bulan atau
uang kembali 100%
”Apabila dalam waktu 3 bulan ternyata sistem tidak dapat memenuhi kebutuhan
perusahaan anda, maka kami akan mengembalikan uang anda 100%”

Untuk Informasi lebih lengkap dan presentasi dapat menghubungi

© Mitra Solusi Asia
Jl. Bintara Jaya 2 No. 39 Cibening Bekasi, Indonesia
Phone
(62-21) 6841 3030
www.solusiasia.com
Contact Person :
Agung Nugroho
Handphone
Email
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