




Manfaat yang terbaik
Beraktivitas dengan cloud app di dalam nya.

Dukungan cloud app modern technology memudahkan dalam penggunaan

aplikasi via berbagai device dalam digunakan baik via pc desktop laptop

hingga smartphone android iphone .



Efisien Mobilitas Technology
Akses dari mana saja kapan saja tanpa batas, kebebasan dalam web app tercipta

via applikasi ini untuk digunakan.



Fitur Sempurna Cargo App

Aplikasi dengan invoice management system

Pencatatan Transaksi pelanggan dengan detail

List Cek Resi dilengkapi dengan status kirim

Laporan Laporan Detail income - pengeluaran - invoice cash

Landing page modern kargo ekspedisi website







Modern Website
Website dengan tema landing plus dukungan
list cek resi pengiriman.

Mudahkan segalanya dengan website informasi landing page modern

yang tentunya akan memberikan informasi kepada pelanggan plus

dukungan dengan list resi pengiriman lengkap dengan status kirim

memudahkan pelanggan dalam cek status pengiriman.



Login Area
Proteksi Applikasi login apps

Dengan dukungan keamanan untuk akses apps via username dan

password pada aplikasi .



Dashboard
Halaman awal memulai applikasi

Display halaman dashboard dengan modern UI untuk kebutuhan

beraktivitas dan memulai pekerjaan dengan cepat , klik pada masing

masing menu dan mulai bekerja menggunakan kargo ekspedisi

pengiriman website app ini.



Customer
Data Pelanggan

Sempurnakan dengan pencatatan data pelanggan dalam informasi

dan kebutuhan untuk mencatat transaksi layanan pengiriman dengan

pelanggan secara cepat.



Divisi Karyawan
Data Divisi Karyawan

Pembagian divisi berdasarkan staff kerja memberikan informasi

mengenai pencatatan dengan pembagian divisi karyawan.



Staff Karyawan
Data Karyawan

Mudahkan dalam pencatatan data karyawan yang tentunya data ini

digunakan untuk kebutuhan staff handling dalam melayani pelanggan

plus kebutuhan untuk pencatatan penggajian karyawan.



Invoice Form
Pencatatan transaksi pelanggan

Semakin cepat dengan pencatatan invoice faktur pengiriman ini untuk

di gunakan dalam kebutuhan input data dan menyimpan pada

applikasi kargo , include detail pelanggan pengirim dan penerima 

 paket hingga kebutuhan untuk update status kirim plus pemilihan

trype transaksi invoice faktur pelanggan.



Invoice List
List Daftar Invoice

Cek status invoice dan update kiriman pelanggan pada menu ini untuk

kemudahan melakukan update status kirim mulai dari penerimaan -

perjalanan - hingga sampai tujuan, dan pembayaran invoice  hingga

cetak invoice dan receipt pelanggan pun hadir pada menu ini.



Cetak Invoice
Percetakan invoice pengiriman

Mudahkan dengan hadirnya fitur cetak invoice untuk mencetak bukti

transaksi invoice dengan pelanggan - metode cetak dengan format

letter A4 form.



Invoice Receipt
Percetakan struk invoice pengiriman

Jika menggunakan printer mini atau biasa disebut dengan printer kasir

maka gunakan metode cetak receipt print untuk kemudahan dalam

mencetak struk invoice receipt.



Akun Kredit
Akuntansi simple include

Mudahkan pencatatan cash flow dengan hadirnya fitur akun kredit

untuk mencatat segala  transaksi income omset pendapatan dari

perusahaan ekspedisi kargo.



Akun Debit
Akuntansi simple include

Mudahkan pencatatan cash flow dengan hadirnya fitur akun debit 

 untuk mencatat segala  transaksi pengeluaran dari perusahaan

ekspedisi kargo.



Penggajian Karyawan
Semakin mudah mencatat keuangan detail.

Fitur penggajian karyawan untuk memudahkan dalam mencatat  kas

keluar pada debit akun guna melakukan pembayaran gaji karyawan

dengan catatan ini maka alur keuangan perusahaan menjadi lebih

transparant dan detail.



Laporan Invoice
Sempurna dengan detail laporan invoice

Dan secara otomatis segala input data dan transaksi invoice akan

masuk pada laporan invoice cash pada setiap transaksi dan

pencatatan pembayaran cash dari pelanggan akan di tampilkan pada

fitur laporan invoice cash.



Laporan Kredit
Laporan detail akun pendapatan

Seluruh pendapatan dan pemasukan baik via pembayaran invoice

pelanggan dan penambahan modal hingga kebutuhan untuk

pendapatan bagi perusahaan nantinya akan ditampilkan pada laporan

akun pendapatan .



Laporan Debit
Laporan detail akun pengeluaran

Dan keseluruhan akun pengeluaran  debit akan di tampilkan pada fitur

laporan pengeluaran baik kebutuhan penggajian karyawan dan

berbagai transaksi akun kas keluar debit .



Profile Usaha
Update profile usaha dan display website

Simple dalam konfigurasi perubahan display website denagn klik pada

perusahaan area, memudahkan untuk merubah dan update desain

dari website, tentunya dengan informasi perusahaan ini terintergasi

untuk digunakan dalam kop invoice faktur transaksi jasa layanan

ekspedisi kargo pengiriman ke pelanggan.



Multi Device OS
Cloud technology web app memungkinkan akses dari berbagai device

dalam bekerja  revolusi digital kini telah dimulai.



Landing Page
Website.
Halaman dengan desain modern UI

Fitur home - about - visi misi - rute - contact - cek

resi pengiriman

List Cek Resi dengan metode pencarian

memudahkan pencarian cepat resi pelanggan

Kargo Ekspedisi
Applikasi Cloud.
Fitur database untuk mencatat karyawan staff -

divisi - pelanggan.

Fitur transaksi dan mencetak invoice faktur

pengiriman hingga percetakan mode receipt print out

Laporan detail dengan akun kas debit kredit plus

kemampuan dalam bertransaksi via masing masing

akun.



Daftar Layanan.
Durasi periode satu tahun full cloud

apps dengan harga terjangkau.

Basic Paket

Cargo ekspedisi app + cloud host +  500MB web space 

Website domain usaha my.id 

Rp.1.085.600 / tahun

Standard Paket

Cargo ekspedisi app + cloud host + 500MB web space 

+ APK android Backend

Website domain usaha .com

Rp.1.586.400 / tahun

Premium Paket

Cargo ekspedisi app + cloud host + 1.5GB web space 

+ APK android Backend + APK android frontend

Website domain usaha .com

Rp.3.286.400 / tahun



Saat nya kembangkan bisnis dengan
technology web app kami.

Axcora Technology

Whatsapp : +6285646104747 Call Us : +62895339403223 Email : axcora@gmail.com


