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CARA MENJALAKAN PROGAM 

 

Cara Menjalankan Aplikasi Web Manufaktur Odoo10 

1. Pertama harus memastikan laptop, notebook smart phone terhubung 

dengan koneksi internet 

2. Kemudian buka browser seperti Google Chrome Mozilla Firefox dan lain-

lain  

3. Masukan alamat url pada browser dengan nama alamat 

http://172.104.162.162:11000/web/login, kemudian lakukan login dengan 

cara mengisi Email dan Password. 

4. Maka akan masuk ke menu beranda yang menampilkan menu default 

manufaktur odoo (manfucature order). Dalam halaman beranda 

menampilkan menu-menu seperti menu manfucature order (Operation), 

menu product (Master Data), dan menu Bill of Material (Master Data). 

5. Klik menu Product untuk menampilkan semua data-data produk yang ada 

di sistem (default view Kanban), user/admin juga bisa merubah tampilan 

menjadi list view atau form view. Pada menu ini user/admin juga bisa 

membuat produk baru (baik produk raw, setengah jadi, dan jadi) dengan 

cara mengklik tombol Create, kemudian isi data produk sesuai dengan 

data yang diinginkan. User/admin juga bisa mengedit data produk dengan 

cara mengklik salah satu produk kemudian klik tombol Edit, setelah itu 

baru dapat diedit dan disesuaikan dengan data yang diinginkan. 

6. Setelah itu beranjak ke menu berikutnya yaitu Bill of Material. Dimana 

user/admin perlu membuat formula produk sebelum melakukan proses 

produksi. User/admin bisa mengecek list data untuk formula produk pada 

menu ini. Adapun cara membuat formula produk adalah, dengan mengklik 

menu Create, kemudian isi data-data yang ada pada form pengisian 

menyesuaikan dengan komponen produk-produk yang ada pada sebuah 

produk. Setelah semuanya selesai, kemudian bisa langsung disave. Untuk 

http://172.104.162.162:11000/web/login.
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komponen-komponen produknya tersendiri, bisa disesuaikan dengan 

takaran satuan yang digunakan. 

7. Setelah user/admin mengisi data untuk produk dan bill of material. Baru 

setelah itu bisa dilakukan proses produksi dengan cara masuk ke menu 

Manufacturing Orders, kemudian klik tombol Create, setelah itu pilih 

produk yang hendak di produksi, dan jumlah quantity yang hendak 

diproduksi, kemudian klik tombol save. Langkah berikutnya ada klik 

tombol Confirm, untuk mengkonfirmasi proses produksi. Selanjutnya 

adalah melakukan pengecekan untuk komponen bahan baku penyusun 

produk tersebut, dengan cara mengklik tombol Check Availability. Apabila 

telah tersedia semua untuk bahan-bahan baku yang ada maka bisa 

langsung dilakukan proses produksi, dengan cara mengklik tombol 

Produce. Maka otomatis akan melakukan proses produksi dengan hasil, 

stock produk jadi yang diproduksi bertambah, dan produk bahan baku 

yang digunakan stocknya berkurang. Setelah proses produksi selesai, maka 

bisa langsung diklik tombol Mark as Done, untuk menandakan proses 

produksi telah selesai. 

8. Setelah semua proses selesai dilakukan, maka user/admin bisa melakukan 

logout dengan cara mengklik tombol logout yang ada di pojok kanan atas, 

dan selesai. 


