
PANDUAN AUTOCOUNT
Penjelasan Umum Fitur Autocount



Pada versi pro terdapat 3 bagian modul

Untuk pengaturan pada program autocount terdapat



Modul AKuntansi

GL, AR dan AP

Modul Stok

Untuk pengaturan
stock

SALES dan
PURCHASE
Untuk
pembelian dan
penualan

Pengaturan Umum, tools dan
pajak



A. GENERAL LEDGER (G/L)

Modul General Ledger (Buku Besar) adalah bagian yang terpenting dari sistem akuntansi.
Semua data penerimaan dan pengeluaran kas (Cash Book Entry), jurnal umum (Journal Entry),
hutang piutang (A/R, A/P Entry) akan tercatat di buku besar (General Ledger) dan
mempengaruhi laporan (GL Reports) di sistem akuntansi.

Berikut taampilan G/L



Account maintenance Ini adalah tempat untuk pemeliharaan (tambah, koreksi, hapus, dan cetak)
bagan akun (chart of accounts).

Cash book Entery Ini digunakan untuk mencatat transaksi kas, misalnya penerimaan dan
pengeluaran kas.

Journal Entery Ini digunakan untuk memasukkan semua entri jurnal transaksi umum (selain
transaksi yang berhubungan dengan debitur / kreditur dan pengendalian stok).
Contoh transaksi umum adalah akrual dan biaya dibayar dimuka, penyusutan,
penyisihan piutang tidak tertagih ..

Opening Balance
Maintenance

Ini digunakan untuk memasukkan saldo awal dari tahun fiskal berjalan bila
tanggal awal aktual (Actual Data Start Date) sama dengan tanggal awal tahun
fiskal berjalan (Start Date of current Fiscal Year).

Bank Reconciliation Ini digunakan untuk rekonsiliasi catatan akun Bank dalam sistem AutoCount
dengan rekening koran yang diterima dari bank, serta menghasilkan Laporan
Rekonsiliasi Bank.

Stock Value Maintenance
Ini digunakan untuk memasukkan nilai penutupan saham pada akhir setiap
periode. Nilai saham kemudian akan digunakan dalam laporan keuangan.

Fix Asset Disposan entery Ini digunakan untuk mencatat pelepasan aktiva tetap, sehingga laba/rugi dari
pelepasan aktiva dapat dicatat.

View transaction
summary

Ini digunakan untuk melihat ringkasan transaksi bulanan menurut jenis jurnal.
Anda juga dapat mencari daftar detail transaksi dan melihat rincian di
dokumen sumber.

Ledger report Ini digunakan untuk melihat daftar transaksi masing-masing buku besar. Anda
juga bisa masuk ke dokumen sumber.

Journal transaction
Report

Ini digunakan untuk melihat daftar transaksi menurut jenis jurnal. Anda juga
bisa masuk pada dokumen sumber.

Bank book analysis Hal ini untuk melihat ringkasan analisis saldo yang tersedia dan saldo masa
depan Bank, Kas, Deposito dan metode pembayarannya.

Receipt and payment
report

Ini digunakan untuk melihat / mencetak laporan penerimaan dan pembayaran
untuk setiap akun kas/bank.

Depreciation and net
book value report

Ini untuk menampilkan harga perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai
buku dari aktiva tetap.

Gain and loss asset
disposal report

Ini untuk melihat laba/rugi dari pelepasan aktiva tetap.

Check listing report
Ini untuk melihat / mencetak laporan daftar cek yang diurutkan berdasarkan
metode pembayaran.

Return cheque listing
report

Ini untuk melihat / mencetak laporan daftar cek yang dikembalikan.

Sales agent expense
report

Ini untuk melihat / mencetak daftar pengeluaran yang dilakukan oleh agen
penjualan.

Laporan ini hanya dapat dihasilkan bila pencatatan transaksi pengeluaran
dihubungkan dengan agen penjualan.

Trial balance Ini untuk melihat / mencetak laporan neraca percobaan.
Profit and lost Ini untuk melihat / mencetak laporan laba/rugi.
Balance sheet Ini untuk melihat / mencetak Laporan Neraca.
Account detail report

Ini untuk melihat / mencetak saldo dari sekelompok akun buku besar.

Transactional proffit and
loss report

Ini digunakan untuk melihat / mencetak rincian laporan laba/rugi yang
menunjukkan semua aktivitas transaksi.



B. ACCOUNT PAYABLE (A/P)

Modul Account Payable (Hutang) berisi tentang semua yang berkiatan dengan kreditur dan
semua transaksi yang berkaitan dengannya. Seperti pengaturan data kreditur dan sebagainya



Creditor Maintenance Untuk menginput informasi tentang creditor

A/P Invoice Entry Ini digunakan untuk membuat, mengubah, dan melihat entri faktur A/P (hutang).

A/P Payment Ini untuk mencatat pembayaran pada kreditur, mencatat pelunasan keseluruhan/sebagian
faktur atau nota debet, dan mencetak bukti pembayaran.

A/P Debit Note Entry Ini digunakan untuk membuat, mengubah, dan melihat entri Nota Debet A/P.

A/P Credit Note Entry Ini digunakan untuk membuat, mengubah, dan melihat entri Nota Kredit A/P. Note Kredit
A/P juga digunakan untuk melunasi Faktur A/P atau Nota Debet A/P.

A/P Refund Entry Entri Pengembalian Hutang (A/P Refund Entry) dipakai untuk menghabiskan unapplied

amount (mis: disebabkan kelebihan bayar ke kreditur) yang ada di Pembayaran (Payment)
dan Nota Kredit (Credit Note). Pengembalian hutang ini berarti kita menerima pembayaran
dari kreditur sehingga ini akan mendebet akun bank/kas/deposit dan mengkredit akun
kreditur.

A/P Deposit Entry Ini untuk mencatat deposit (uang titipan) yang kita bayarkan ke kreditur.
Deposit ini bisa digunakan untuk melunasi hutang kita (bisa dipakai sebagai salah satu

metode pembayaran pada A/P Payment)
Deposit yang tidak digunakan bisa dianggap hangus (Forfeit) atau dikembalikan

(Refund). Refund di sini berbeda dengan A/P Refund Entry.

Outstanding A/P
Invoice Report

Laporan ini menampilkan Faktur A/P yang belum kita lunasi.

Outstanding A/P
Deposit Report

Laporan ini menampilkan daftar deposit kita di kreditur yang belum digunakan.

Creditor Aging Report Laporan ini menampilkan umur hutang pada kreditur.

Creditor Aging By
Agent Report

Laporan ini menampilkan umur hutang pada kreditur yang dikelompokkan menurut agen
pembelian

Creditor Balance
Report

Laporan ini menampilkan saldo kreditur.

Creditor Statement
Report

Ini adalah laporan kartu hutang kreditur.

A/P Monthly
Purchase and
Payment Analysis
Report

Ini adalah laporan pembelian bulanan beserta pelunasannya.

A/P Analysis By
Document Report

Ini adalah laporan analisa hutang berdasarkan tipe dokumen.

A/P Credit Note
Analysis Report

Ini adalah laporan nota kredit hutang.

A/P Debit Note
Analysis Report

Ini adalah laporan nota kredit hutang.



C. ACCOUNT RECEIVABLE (A/R)

Modul Account Receivable (Piutang) berisi tentang debitur dan semua transaksi yang
berkaitan dengannya.



Debtor Maintenance Ini untuk memelihara akun debitur (pihak di mana kita memiliki piutang).
A/R Invoice Entry Ini digunakan untuk membuat, mengubah, dan melihat entri faktur A/R (piutang).

A/R Receive Payment Ini untuk mencatat penerimaan pembayaran dari debitur, mencatat pelunasan
keseluruhan/sebagian faktur atau nota debet, dan mencetak bukti resminya.

A/R Debit Note Entry Ini digunakan untuk membuat, mengubah, dan melihat entri Nota Debet A/R.

A/R Credit Note Entry Ini digunakan untuk membuat, mengubah, dan melihat entri Nota Kredit A/R. Note
Kredit A/R juga digunakan untuk melunasi Faktur A/R atau Nota Debet A/R.

A/R Refund Entry Entri Pengembalian Piutang (A/R Refund Entry) dipakai untuk
menghabiskan unapplied amount (mis: disebabkan lebih bayar dari debitur) yang
ada di Penerimaan Pembayaran (Receive Payment) dan Nota Kredit (Credit Note).
Pengembalian piutang ini berarti kita melakukan pembayaran pada debitur sehingga
ini akan mendebet akun debitur dan mengkredit akun yang kita pakai untuk
membayar.

A/R and A/P Contra
Entry

Entri Kontrak Piutang (A/R) dan Hutang (A/P) digunakan untuk menyeimbangkan
saldo kredit di akun kreditur dengan saldo deber di akun debitur; biasanya untuk
debitur dan kreditur yang mewakili perusahaan/organisasi yang sama.

A/R Deposit Entry Ini untuk mencatat deposit (uang titipan) yang dibayar oleh debitur / pelanggan.
Deposit ini bisa digunakan untuk melunasi piutang debitur (bisa dipakai sebagai
salah satu metode pembayaran pada A/R Receive Payment)
Deposit yang tidak digunakan bisa dianggap hangus (Forfeit) atau dikembalikan
(Refund). Refund di sini berbeda dengan A/R Refund Entry.

Outstanding A/R
Invoice Report

Laporan ini menampilkan daftar faktur yang belum dilunasi oleh debitur.

Outstanding A/R
Deposit Report

Laporan ini menampilkan daftar A/R Deposit (deposit dari debitur) yang belum
digunakan

Debtor Aging Report Laporan ini menampilkan umur piutang debitur

Debtor Aging By
Agent Report

Ini menampilkan laporan umur piutang debitur yang dikelompokkan berdasarkan
agen penjualan.

Debtor Balance
Report

Laporan ini menampilkan saldo debitur.

Debtor Collection
Report

Ini adalah laporan pembayaran piutang dari debitur.

Debtor Collection By
Agent Report

Ini adalah laporan pembayaran piutang dari debitur berdasarkan agen penjualan

A/R Monthly Sales
and Collection
Analysis Report

Ini adalah laporan analisa penjualan kredit dan pelunasan bulanan.

A/R Analysis By
Document Report

Ini adalah laporan analisa piutang berdasarkan tipe dokumen.

Overdue Letter
Report

Ini untuk mencetak surat pemberitahuan jatuh tempo beserta nilai bunganya (bila
ada).

Commission By
Collection Report

Ini untuk melihat komisi agen penjualan berdasarkan piutang yang telah terbayar.

Untuk menghitung komisi, anda perlu untuk memasukkan persentase nilai komisi
pada menu

A/R Credit Note
Analysis Report

Ini adalah laporan nota kredit piutang.

A/R Debit Note
Analysis Report

Ini adalah laporan nota debet piutang.



D. STOCK
Modul Stock (Persediaan) berisi semua transaksi yang berkaitan dengan persediaan
barang beserta dengan laporannya.



Stock Maintenance Ini digunakan untuk mencatat daftar barang atau menginput master data barang.
More Stock
Maintenance

Menu ini mengatur tentang input quantity awal dan harga awal HPP

Stock Group
Maintenance

Ini digunakan untuk mengatur grup barang. Grup barang ini dipakai untuk
keperluan kriteria laporan dan untuk posting ke akun buku besar.

Anda dapat memiliki banyak grup barang, agar dapat melakukan posting transaksi
ke akun buku besar yang berbeda-beda.

Stock Item Type
Maintenance

Ini digunakan untuk mengatur tipe barang (untuk keperluan kriteria pada
laporan).

Stock Location
Maintenance

Menu ini digunakan untuk pengaturan banyak lokasi.

Stock Take Untuk menginput hasil stockopname

Stock Adjustment Menu ini digunakan untuk membuat penyesuaian pada saldo dan nilai stok barang
Stock Issue Ini digunakan untuk mencatat pengeluaran barang dari gudang (untuk alasan lain

selain penjualan).
Stock Receive Ini digunakan untuk mencatat masuknya barang ke gudang (untuk alasan lain selain

pembelian).
Stock Write-Off Stock write-off artinya mengurangi jumlah stok karena rusak, kedaluarsa, atau tidak

terpakai.
Nilai stok yang dibuang akan didistribusikan ke stok yang tersisa.

Stock Update Cost Ini digunakan untuk memperbarui biaya standar (Standard Cost) dan biaya
sebenarnya (Real Cost), dengan cara memasukkan angka biaya yang baru atau
menggunakan tombol Auto Update Item Cost (Perbarui secara otomatis).

Stock Transfer Memindahkan stok dari satu tempat ketempat lainnya

Stock Card Report Ini digunakan untuk melihat/mencetak kartu stok.
Stock Balance Report Ini digunakan untuk melihat/mencetak laporan saldo barang.
Stock Balance By
Location Report

Menu ini digunakan untuk melihat/mencetak saldo barang berdasarkan lokasi.

Stock Movement
Report

Ini digunakan untuk melihat/mencetak ringkasan pergerakan barang masuk dan
keluar berdasarkan tipe transaksi.

Stock Item Profit
Margin Report

Menu ini digunakan untuk melihat/mencetak laporan margin keuntungan barang.

Stock Status Report Ini digunakan untuk melihat/mencetak status laporan.
Reorder Advice
Report

Ini digunakan untuk melihat/mencetak laporan saran pemesanan ulang.

Inventory Physical
Worksheet

Ini digunakan untuk mencetak lembar kerja stok opname.



E. SALES

Modul Penjualan (Sales) berisi semua yang berkaitan dengan aktivitas penjualan.



Quotation Ini digunakan untuk membuat, mengubah, atau mencetak penawaran (quotation).
Penawaran tidak memiliki pengaruh pada pergerakan stok dan entri buku besar.

Sales Order Ini digunakan untuk membuat, mengubah, atau mencetak order penjualan (Sales
Order). Order Penjualan tidak memiliki pengaruh pada pergerakan stok atau entri
buku besar.

Delivery Order Ini untuk membuat, mengubah, atau mencetak Surat Jalan (Delivery Order).
Surat jalan akan mengurangi posisi stok, tetapi tidak mempengaruhi entri buku
besar.

Invoice Ini digunakan untuk membuat, mengubah, atau mencetak Faktur Penjualan
(Invoice).

Cash Sale Ini digunakan untuk membuat, mengubah, atau mencetak Penjualan Tunai (Cash
Sale).

Credit Note Ini digunakan untuk membuat, mengubah, atau mencetak Nota Kredit Penjualan
(Sales Credit Note).

Debit Note Ini digunakan untuk membuat, mengubah, atau mencetak Nota Kredit Penjualan
(Sales Credit Note).

Cancel Sales Order Pembatalan Order Penjualan (Cancel Sales Order) digunakan bila pelanggan
membatalkan (sebagian atau seluruhnya) order penjualan yang telah dibuat dan
masih outstanding (belum ada pengiriman/faktur).

Delivery Return Pengembalian Pengiriman (Delivery Return) digunakan bila barang yang telah
dikirim ke pelanggan dikembalikan sebagian atau semua sebelum faktur dibuat.

Monthly Sales
Analysis Report

Laporan ini menampilkan analisa penjualan bulanan.

Sales Analysis by
Document Report

Laporan ini menampilkan analisa penjualan berdasarkan tipe dokumen.

Profit & Loss of
Document Report

Laporan ini menampilkan laba/rugi untuk tiap dokumen beserta rinciannya.

Top/Bottom Sales
Ranking Report

Laporan ini menampilkan peringkat teratas/terbawah penjualan berdasarkan agen,
barang, debitur, area, dll.

Customer Price List
Report

Laporan ini menampilkan daftar harga untuk pelanggan berdasarkan debitur,
kategori harga, dan ketentuan harga.

Price History Report Laporan ini menampilkan riwayat harga yang dikelompokkan berdasarkan kode
barang (item code), kode debitur (debtor code), atau kode kreditur (creditor code).

Sales Agent
Contribution Report

Laporan ini menampilkan kontribusi dari agen penjualan.



F. MODUL PEMBELIAN

Modul Pembelian (Purchase) berisi semua yang berkaitan dengan aktivitas pembelian.



Reques quotation Ini digunakan untuk membuat, mengubah, atau mencetak permintaan penawaran
(Request Quotation).
Permintaan Penawaran tidak memiliki pengaruh pada pergerakan stok dan entri
buku besar.

Purchase order Ini digunakan untuk membuat, mengubah, atau mencetak Order Pembelian
(Purchase Order).

Goods Received Note Request Quotation

Purchase Invoice Purchase Order

Cash Purchase Ini digunakan untuk membuat, mengubah, atau mencetak Pembelian Tunai (Cash
Purchase).

Purchase Return Ini digunakan untuk membuat, mengubah, atau mencetak Retur Pembelian (Purchase
Return).

Cancel Purchase
Order

Pembatalan Order Pembelian (Cancel Purchase Order) digunakan bila kita
membatalkan (sebagian atau seluruhnya) order pembelian yang telah dibuat dan
masih outstanding (belum ada pengiriman/faktur).

Goods Return Pengembalian Barang (Goods Return) digunakan bila barang yang telah diterima
dari pemasok dikembalikan sebagian atau semua sebelum faktur dibuat.

Monthly Purchase
Analysis Report

Laporan ini menampilkan analisa pembelian bulanan.

Purchase Analysis By
Document Report

Laporan ini menampilkan analisa pembelian berdasarkan tipe dokumen.

Supplier Price List
Report

Laporan ini menampilkan daftar harga dari pemasok berdasarkan kreditur, kategori harga,
dan ketentuan harga.



G. MENU GENERAL MAINTENANCE

Menu ini untuk pemeliharaan umum sistem AutoCount Accounting

Company Profile Profile Perusahaan) memungkinkan user untuk mengatur rincian informasi tentang
perusahaan, alamat pengiriman, logo, dan judul laporan.

User Maintenance Ini adalah tempat anda memelihara data pengguna (user)/kelompok pengguna
(user group), serta mengatur password dan hak akses mereka.

Set Password Pada menu ini, user yang sedang login dapat mengganti passwordnya.
Account Type
Maintenance

Account type (tipe akun) adalah struktur dasar dari Chart of Accounts. Tipe akun
standar yang ada pada sistem tidak bisa dihapus. Tetapi anda dapat menambah
tipe akun baru atau mengubah deskripsi dari tipe akun standar.

Area Maintenance Ini digunakan untuk pengaturan pilihan area (biasanya berupa daerah geografis).

C/N Type
Maintenance

Menu ini digunakan untuk mengatur pilihan kategori tipe Credit Note, sehingga
dokumen Nota Kredit dapat dikelompokkan dengan baik.

Credit Term
Maintenance

Ini digunakan untuk mengatur ketentuan kredit (credit term). Ketentuan kredit
dapat digunakan untuk pelanggan (customer) dan pemasok (supplier).

Creditor Type
Maintenance

Ini digunakan untuk mengatur kategori kreditur sehingga mereka dapat
dikelompokkan.

Currency
Maintenance

Ini digunakan untuk mengatur daftar berbagai mata uang dan nilai kurs terhadap
mata uang lokal.

D/N Type
Maintenance

Ini mirip dengan C/N Type Maintenance. Menu ini digunakan untuk mengatur pilihan
kategori tipe Debit Note, sehingga dokumen Nota Debet dapat dikelompokkan
dengan baik.

Debtor Type Ini digunakan untuk mengatur kategori debitur sehingga mereka dapat



Maintenance dikelompokkan.

Document Numbering
Format Maintenance

Di sini anda dapat mengatur format penomoran otomatis untuk berbagai macam tipe
dokumen.

Footer Maintenance Di sini anda dapat menentukan footer (informasi di bagian bawah faktur) untuk
transaksi penjualan/pembelian.

Journal Type
Maintenance

Ini digunakan untuk mengatur tipe jurnal supaya entri transaksi dapat
dikelompokkan menurut tipe jurnal.

Last Year Balance
Maintenance

Ini digunakan untuk memasukkan saldo tahun sebelumnya (saldo per bulan) supaya
laporan perbandingan dapat dihasilkan.

Payment Method
Maintenance

Di sini anda dapat mengatur metode pembayaran (payment method) yang bisa
digunakan untuk entri penerimaan kas/bank dan untuk entri pembayaran.

Pada Cash Book Entry, anda dapat melihat Cash Transaction Listing yang di-filter
berdasarkan metode pembayaran.

Posting Account
Group Maintenance

Di sini anda dapat mengatur lebih dari satu grup akun untuk posting.

Price Category
Maintenance

Ini digunakan untuk mengatur kategori harga. Kategori harga dapat dipakai pada
menu Debtor/Creditor Maintenance, dan biasanya banyak digunakan untuk Price
Book Maintenance.

Project Maintenance Di sini anda dapat mengatur nama project dan sub-project di bawahnya..
Purchase Agent
Maintenance

Ini digunakan untuk mengatur data agen pembelian. Agen pembelian dapat dipakai
pada Creditor Maintenance dan saat entri transaksi.

Sales Agent
Maintenance

Ini digunakan untuk mengatur data agen penjualan. Agen penjualan dapat dipakai
pada Debtor Maintenance dan saat entri transaksi.

Shipping Method
Maintenance

Menu ini digunakan untuk mengatur metode pengiriman (shipping
method). Shipping method digunakan saat transaksi penjualan/pembelian
(di header) melalui field

Tax Type
Maintenance

Di sini anda dapat mengatur tipe-tipe pajak.

User Defined List
Maintenance

Menu ini digunakan untuk mengubah User Defined Fields (UDF) yang telah dibuat
melalui AutoCount Accounting Management Studio.



H. TOOLS

Menu ini berisi daftar fungsi-fungsi yang berguna

Backup Menu ini digunakan untuk membuat backup (data cadangan) dari account book
yang sedang aktif.

Restore Restore artinya membuat sebuah account book baru dari file backup.
Audit Trail digunakan untuk menampilkan daftar dari kejadian-kejadian yang telah berlalu,

misalnya: kegiatan menambah, mengubah, menghapus, atau mencetak transaksi.
Report Designer Navigator adalah daftar lengkap dari semua laporan pada account book. Di sini anda dapat

mengakses report designer untuk menyesuaikan laporan, membuat laporan yang
baru, dan menyimpan/memuat laporan dari/ke folder eksternal.

Change Code Untuk mengubah kode/nomor akun, cabang (branch), mata uang, departemen,
kelompok barang (item batch), barang, satuan (UOM), lokasi, project, agen, dan
user id.

Recalculate Stock Costing digunakan untuk menghitung ulang nilai pokok barang (stock cost) bila ada
perubahan yang dapat mempengaruhi nilai barang (misalnya: perubahan harga)

Global Price Change digunakan untuk ubah harga secara global, berdasarkan item/group/type,
berdasarkan price book atau berdasarkan debtor/creditor.

Print Bar Code Menu ini digunakan untuk mencetak barcode.
Activity Stream

Manage Notification
Messages

digunakan untuk mengirim pesan notifikasi pada user dan/atau user group.



Notification Inbox adalah tempat penyimpanan semua pesan notifikasi yang masuk.
Open K.I.V. Folder digunakan sebagai tempat transaksi/dokumen yang disimpan secara otomatis (atau

secara manual) dan masih akan diproses lebih lanjut.
Plug-Ins Manager Plug-Ins Manager digunakan untuk memasang Plug-Ins ke dalam account book yang

aktif.
Network Users Monitor digunakan untuk menampilkan daftar user yang saat ini sedang mengakses account

book.
Program Control

Pengenalan dan pedoman tentang pengaturan edisi produk dan kode lisensi, serta
fungsi dari setiap modul.

Clear Cache and Criteria
Data

digunakan untuk menghapus temporary files atau membersihkan Form
Cache sehingga pengaturan yang baru saja dilakukan dapat langsung dilihat
pengaruhnya.

Current User Settings dapat digunakan user untuk mengatur konfigurasinya sendiri.
Manage fiscal year Ini digunakan untuk mengatur tahun fiskal dan fungsi-fungsi yang terkait.


