Cara menggunakan aplikasi (manual)

Berikut merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk menjalankan program aplikasi Rancang Bangun Sistem Informasi Pembelian dan Penjualan Minimarket Handayani Berbasis Multi User yang dibuat, sebagai berikut :
	Buka program aplikasi Rancang Bangun Sistem Informasi Pembelian dan Penjualan Minimarket Handayani Berbasis Multiuser yang ada pada cd.
	Untuk membuka progam dilakukan dengan mendoble-click pada file yang yang berekstensi .exe 
	Tekan double Click Shortcut PJualBeli, kemudian muncul tampilan dan isikan NPP dengan PG-101, JABATAN dengan DIREKTUR UTAMA, PASSWORD dengan 123ABC, kemudian tekan LOGIN untuk masuk ke Menu Utama atau tekan BATAL untuk membatalkan atau keluar.

Setelah tekan login maka muncul Menu Utama, pada menu utama terdapat beberapa tombol pilihan yaitu LAPORAN, BIODATA, dan KELUAR. Di bawah sebelah kanan form terdapat form kecil yang menunjukkan data tentang user yang sedang login saat itu.
	Pada pilihan pertama pada Menu Utama adalah tombol LAPORAN, pada saat men-click tombol laporan maka muncul daftar menu laporan berupa form yang menampilkan beberapa bentuk laporan yang ingin dilihat, yaitu laporan pegawai, laporan pelanggan, laporan supplier, laporan jenis, laporan  barang, laporan barang per jenis, laporan pembelian per nomor beli, laporan pembelian per tanggal, laporan pembelian per barang, laporan pembelian per supplier, laporan penjualan per nota, laporan penjualan per tanggal, laporan penjualan per pelanggan, dan laporan penjualan per barang.  Pada pilihan kedua pada Menu Utama adalah tombol BIODATA Untuk melihat biodata tentang programer, dan tombol ketiga KELUAR untuk login kembali.
	Tekan double Click Shortcut PJualBeli, kemudian muncul tampilan dan isikan NPP dengan PG-102, JABATAN dengan ADMIN MANAJEMEN, PASSWORD dengan 234ABC, kemudian tekan LOGIN untuk masuk ke Menu Utama atau tekan BATAL untuk membatalkan atau keluar.
	Setelah tekan login maka muncul Menu Utama, pada menu utama terdapat beberapa tombol pilihan yaitu SUPPLIER, PELANGGAN, JENIS BARANG, BARANG, PEMBELIAN, BIODATA dan KELUAR. Di bawah sebelah kanan form terdapat form kecil yang menunjukkan data tentang user yang sedang login saat itu.
	Pada pilihan pertama pada Menu Utama adalah tombol SUPPLIER, pada tombol supplier terdapat isian seperti terlihat pada gambar. Untuk menambah atau menginput data baru tekan tombol TAMBAH kemudian isikan data baru di tempat isian yang masih kosong. Untuk isian KODE SUPPLIER sudah otomatis, NAMA SUPPLIER, ALAMAT, dan NO. TELPON diisi manual. 

Jika isian salah maka untuk membatalkan isian yang salah tersebut tekan tombol BATAL (saat menekan tombol BATAL maka tobol batal akan berubah menjadi tombol EDIT), dan jika isian sudah benar maka tekan tombol SIMPAN. Tombol EDIT digunakan untuk mengedit data yang salah pengisian maupun data supplier yang sudah masuk sebelumnya dengan memilih salah satu data supplier yang terdapat pada bagian bawah form. Di bagian bawah form input data supplier tersebut terdapat tampilan data supplier yang telah diisikan dan tersimpan sebelumnya. Setelah selesai memasukkan isian menyimpan dan mengedit, maka tekan tombol KELUAR untuk kembali ke Menu Utama.
	Pada pilihan kedua pada Menu Utama adalah tombol PELANGGAN, pada tombol pelanggan terdapat isian seperti terlihat pada gambar. Untuk menambah atau menginput data baru tekan tombol TAMBAH kemudian isikan data baru di tempat isian yang masih kosong. Untuk isian KODE PELANGGAN sudah otomatis, NAMA PELANGGAN, ALAMAT PELANGGAN, dan NO. TELPON diisi manual. 

Jika isian salah maka untuk membatalkan isian yang salah tersebut tekan tombol BATAL (saat menekan tombol BATAL maka tobol batal akan berubah menjadi tombol EDIT), dan jika isian sudah benar maka tekan tombol SIMPAN. Tombol EDIT digunakan untuk mengedit data yang salah pengisian maupun data pelanggan yang sudah masuk sebelumnya dengan memilih salah satu data pelanggan yang terdapat pada bagian bawah form. Di bagian bawah form input data pelanggan tersebut terdapat tampilan data pelanggan yang telah diisikan dan tersimpan sebelumnya. Setelah selesai memasukkan isian menyimpan dan mengedit, maka tekan tombol KELUAR untuk kembali ke Menu Utama.
	Pada pilihan ketiga pada Menu Utama adalah tombol JENIS BARANG, pada tombol jenis barang terdapat isian seperti terlihat pada gambar. Untuk menambah atau menginput data baru tekan tombol TAMBAH kemudian isikan data baru di tempat isian yang masih kosong. Untuk isian KODE 	JENIS sudah otomatis, NAMA JENIS diisi manual. 

Jika isian salah maka untuk membatalkan isian yang salah tersebut tekan tombol BATAL (saat menekan tombol BATAL maka tobol batal akan berubah menjadi tombol EDIT), dan jika isian sudah benar maka tekan tombol SIMPAN. Tombol EDIT digunakan untuk mengedit data yang salah pengisian maupun jenis barang yang sudah masuk sebelumnya dengan memilih salah satu data jenis yang terdapat pada bagian bawah form. Di bagian bawah form input jenis barang tersebut terdapat tampilan jenis barang yang telah diisikan dan tersimpan sebelumnya. Setelah selesai memasukkan isian menyimpan dan mengedit, maka tekan tombol KELUAR untuk kembali ke Menu Utama.
	Pada pilihan keempat pada Menu Utama adalah tombol BARANG, pada tombol barang terdapat isian seperti terlihat pada gambar. Untuk menambah atau menginput data baru tekan tombol TAMBAH kemudian isikan data baru di tempat isian yang masih kosong. Untuk isian KODE BARANG sudah otomatis, KODE JENIS dipilih, NAMA JENIS, NAMA BARANG, UKURAN, HARGA MASUK, HARGA JUAL, dan KETERANGAN diisi manual, STOCK sudah otomatis. 

Jika isian salah maka untuk membatalkan isian yang salah tersebut tekan tombol BATAL (saat menekan tombol BATAL maka tobol batal akan berubah menjadi tombol EDIT), dan jika isian sudah benar maka tekan tombol SIMPAN. Tombol EDIT digunakan untuk mengedit data yang salah pengisian maupun data barang yang sudah masuk sebelumnya dengan memilih salah satu data barang yang terdapat pada bagian bawah form. Di bagian bawah form input data barang tersebut terdapat tampilan data barang yang telah diisikan dan tersimpan sebelumnya. Setelah selesai memasukkan isian menyimpan dan mengedit, maka tekan tombol KELUAR untuk kembali ke Menu Utama.
	Pada pilihan kelima pada Menu Utama adalah tombol PEMBELIAN, pada tombol pembelian terdapat isian seperti terlihat pada gambar. Untuk menambah atau menginput data baru tekan tombol TAMBAH kemudian isikan data baru di tempat isian yang masih kosong. Untuk isian NO MASUK  dan TGL MASUK sudah otomatis, sedangkan KODE SUPPLIER dipilih. Dobel click kode barang atau enter, maka akan muncul form pilihan daftar barang, pilih kemudian click atau enter.

Jika isian salah maka untuk membatalkan isian yang salah tersebut tekan tombol BATAL (saat menekan tombol BATAL maka tobol batal akan berubah menjadi tombol EDIT), dan jika isian sudah benar maka tekan tombol SIMPAN. Tombol EDIT digunakan untuk mengedit data yang salah pengisian maupun data barang yang sudah masuk sebelumnya dengan memilih salah satu data barang yang terdapat pada bagian bawah form. Di bagian bawah form input data barang tersebut terdapat tampilan data barang yang telah diisikan dan tersimpan sebelumnya. Setelah selesai memasukkan isian menyimpan dan mengedit, maka tekan tombol KELUAR untuk kembali ke Menu Utama.
	Tekan double Click Shortcut PJualBeli, kemudian muncul tampilan dan isikan NPP dengan PG-103, JABATAN dengan KASIR, PASSWORD dengan 345ABC, kemudian tekan LOGIN untuk masuk ke Menu Utama atau tekan BATAL untuk membatalkan atau keluar.

Setelah tekan login maka muncul Menu Utama, pada menu utama terdapat beberapa tombol pilihan yaitu KASIR, PENJUALAN, BIODATA dan KELUAR. Di bawah sebelah kanan form terdapat form kecil yang menunjukkan data tentang user yang sedang login saat itu.
Pada pilihan pertama pada Menu Utama adalah tombol KASIR, pada tombol kasir terdapat isian seperti terlihat pada gambar. Untuk menambah atau menginput data baru tekan tombol TAMBAH kemudian isikan data baru di tempat isian yang masih kosong. Untuk isian NPP dan JABATAN sudah otomatis, NAMA KASIR, ALAMAT, JENIS KELAMIN, AGAMA, NO. TELPON, dan PASSWORD diisi manual. 
Jika isian salah maka untuk membatalkan isian yang salah tersebut tekan tombol BATAL (saat menekan tombol BATAL maka tobol batal akan berubah menjadi tombol EDIT), dan jika isian sudah benar maka tekan tombol SIMPAN. Tombol EDIT digunakan untuk mengedit data yang salah pengisian maupun data supplier yang sudah masuk sebelumnya dengan memilih salah satu data supplier yang terdapat pada bagian bawah form. Di bagian bawah form input data supplier tersebut terdapat tampilan data supplier yang telah diisikan dan tersimpan sebelumnya. Setelah selesai memasukkan isian menyimpan dan mengedit, maka tekan tombol KELUAR untuk kembali ke Menu Utama.


