
MANUAL BOOK SOFTWARE STOCK OPNAME 

 

Pertama Login memakai kode ID untuk membedakan PERUSAHAAN atau unit bisnis yang akan dilakukan 

stockopname 

 

 

Klik pengaturan SO untuk masuk ke menu back end stockopname 



 

Masukkan user dan password 

 

Masuk ke menu back end stock opname 

Kolom perusahaan adalah keterangan tentang isdentitas perusahaan dan keterangan lisensi 

Untuk mulai melakukan stockopname langsung masuk klik ke menu OPNAME  



 

Klik IMPORT PLU untuk mengimport master data barang yang akan dilakukan stockopname. File excel 

sesuai template yang telah disediakan. 

Kemudian klik browse untuk mencari file yang akan diimport. 

 

Pilih file yang akan di import, klik open  



 

Klik file yang sudah dipilih didalam kolom, kemudian klik submit 

 

Setelah klik submit pilih sheet yang akan diimport kemudian klik mulai mengimport data. Tunggu sampai 

import selesai 

 



 

Setelah proses import, data barang telah masuk ke dalam system. Bisa dilakukan edit dan penambahan 

secara manual  

 

USER PDT user yang akan melakukan stockopname dengan username, password dan level user. 

 



 

Untuk membuat USER PDT baru Klik New kemudian isi user password dan level user. Nantinya bisa di set 

aktif atau non aktif. 

 

Lokasi maksudnya adalah lokasi pelaksanaan stock opname sesuai lokasi barang yang akan di lakukan 

stockopname. Bisa dengan manual satu satu atau dengan import dari file excel.  

 



 

 

 

 

Import lokasi dengan file excel yang sesuai dengan template yang tersedia. Prosesnya sama seperti import 

PLU sebelumnya. 



 

Membuat Project Opname klik new, kemudian isi kode project, tanggal nama project lokasi dan 

keterangan. 

 

 

Setelah selesai buat PAKET FOR PDT. Untuk nantinya dikirim ke unit PDT yang akan dipakai oleh USER 



 

Buka aplikasi di Android kemudian klik tanda gerigi kanan atas untuk update data dari backend 

 

Kemudian klik update data  

 



Tunggu update data sampai berhasi kemudian simpan dan kembali ke menu awal 

 

Klik start 

 

Masukkan user name password sesuai yang telah dibuat di backend klik submit 



 

Klik Mulai  

 

Klik lanjutkan 



                

Mulai melakukan scan barang. Awal melakukan scan harus mengisi lokasi dan rak kemudian lakukan scan 

barcode. Qty bisa diisi sesuai dengan jumlah barang yang mempunyai kode PLU yang sama. Sedangkan 

pengkali sebelah kanan adalah apabila beberapa barang dengan PLU yang sama  satuan dus atau karton. 

TOTAL adalah jumlah QTY dikalikan satuan. Note untuk memberikan keterangan keadaan barang misalkan 

rusak atau yg lain, setelah itu klik SIMPAN 

Apabila akan mengecek data apasaja yang telah diinput dan ada kesalahan bisa dilakukan void dengan klik 

tombol DATA 



 

Scan kode barang yang akan di void dan masukkan QTY kemudian klik VOID 

 



       

Setelah stockopname selesai klik back kemudian akan masuk ke menu  diatas kemudian klik TRANSFER TO 

SERVER tunggu sampai berhasil 



 

 

Setelah berhasil kemudian check hasil stockopname di backend 



 

 

Hasil Scan  

 

 

Hasil Scan Group 


