Update: 15 November 2015. Jika ada update baru maka yang berlaku adalah yang baru.
Ada 3 Macam Cara Pembelian:
1. Per-PC / OEM / ID Hardisk. Bisa dipakai seterusnya selama hardisk tetap. Penjelasannya silakan buka
http://indoaplikasi.com/cara-beli-per-pc.php
2. Full Unlimited. Bisa diinstal di banyak komputer. Tanpa perlu aktivasi. Installer dibuatkan khusus, instal langsung
full. Untuk satu identitas toko. Penjelasannya silakan buka http://indoaplikasi.com/cara-beli-full-unlimited.php
3. Per-PC Kirim CD Pack. Dikirim installer dalam kepingan cd/dvd lengkap dengan kode voucher yang bisa
digunakan untuk proses aktivasi. Kuitansi pembelian disertakan dalam paket kiriman. Bonus kaos selama persediaan
masih ada. Paket dikirim melalui Tiki/JNE/Pos. Gratis ongkos kirim untuk tujuan pengiriman dalam pulau Jawa. Satu
paket berlaku untuk 1 komputer/laptop. Penjelasannya silakan buka di http://indoaplikasi.com/cara-beli-cd-per-pc.php

CARA BELI LISENSI PER PC/ OEM/ PERKOMPUTER/ ID
HARDISK
Penjelasan Lisensi OEM / Per-PC / ID Hardisk.
Lisensi jenis ini adalah standard di mana untuk bisa menggunakan software adalah dengan menggunakan
kode aktivasi dan atau kode voucher. Berikut adalah keterangannya:















Satu kode aktivasi berlaku untuk satu komputer/laptop.
Kode aktivasi adalah hasil konversi dari serial number, sedangkan serial number adalah hasil
konversi dari hasil deteksi hardisk oleh software.
Kode aktivasi tetap setelah instal ulang Windows, instal ulang program, format maupun partisi
hardisk.
Kode serial number, kode aktivasi tetap setelah instal ulang Windows asal hardisk masih tetap adalah
kondisi pada umumnya. Jika hardisk atau komputer anda mengalami hal khusus misalnya hardisk
mengalami hal tidak konsisten dan lain sebagainya yang mungkin kondisi hardisk sudah hampir
rusak atau sebab lainnya sehingga menyebabkan serial number dan kode aktivasi berubah, maka
untuk mendapatkan kode baru harus beli lagi.
Kode aktivasi diolah dari hasil deteksi hardisk internal yang sudah otomatis dilakukan oleh software.
Jika komputer rusak, agar kode aktivasi tetap, maka hardisk yang digunakan di komputer baru harus
hardisk yang sama ketika registrasi software (pakai hardisk lama).
Jika hardisk rusak, maka kode aktivasi sudah tidak bisa digunakan lagi, untuk mendapatkan kode
aktivasi baru harus beli lagi.
Serial dan kode aktivasi bisa berubah walaupun hardisk tetap, namun hal ini sangat jarang terjadi.
Hal ini mungkin karena hardisk kondisinya sudah hampir rusak sehingga tidak lagi bisa dideteksi.
Jika hal ini terjadi, maka kode aktivasi harus beli lagi. Disarankan ketika beli lisensi, hardisk yang
digunakan dalam kondisi yang baik, bukan hardisk yang hampir rusak.
Hardisk yang dideteksi adalah semua hardisk internal. Jika di komputer ada satu hardisk, maka
seterusnya harus satu hardisk. Jika komputer ada 2 hardisk, maka seterusnya harus 2 hardisk. Hal ini
karena semua hardisk internal akan deteksi dan hasilnya diakumulasi.
Untuk mendapatkan file installer adalah dengan download di website indoaplikasi.com atau dari CD
atau lainnya sesuai cara belinya.
Software yang dijual lisensinya adalah produk jadi, bukan software yang menunya berdasarkan
pesanan (taylor made), namun pelanggan bisa memberi masukan untuk perbaikan di versi atau















update berikutnya.
Setelah instal ulang, silakan isikan lagi kode aktivasi lama. Jika lupa tidak disimpan, maka bisa
membelinya lagi.
Beda komputer beda serial number dan kode aktivasi, hal ini karena software mendeteksi ID
Hardware hardisk masing-masing komputer/laptop tersebut, maka sebelum aktivasi pelanggan harus
menginstal software tersebut di komputer yang mau digunakan sebelum sms kode aktivasi.
Kesalahan di mana software itu di instal adalah tanggung jawan pelanggan sendiri.
Jika pelanggan ingin membuat jaringan komputer, misalnya saja untuk 3 komputer yang mana satu
untuk kasir, satu untuk gudang dan satu lagi untuk administrator, maka pelanggan harus beli 3
lisensi.
Lisensi software adalah sepanjang hardisk komputer tetap. Artinya, software bisa digunakan terus
selama hardisk hidup. Misal, hardisk anda hidup selama 4 tahun kedepan, maka selama itu lah
lamanya lisensi.
Ada kalanya hardisk tidak bisa dideteksi. Penyebabnya bisa bervariasi, bisa karena diblok antivirus,
terhalang uac dan sebagainya. Agar lisensi tetap bisa digunakan pelanggan harus bisa
mengkondisikan agar hardisk bisa dideteksi, mungkin dengan menonaktifkan uac, mengganti
antivirus dan lain sebagainya tergantung kebutuhan.
Pelanggan tidak diberikan source code. Pelanggan hanya mendapatkan aplikasi siap pakai (*.exe).
Dengan alasan apapun source code tidak bisa diminta atau dibeli, karena dengan source code
tersebut, dengan sedikit pengetahuan pemrograman bisa melakukan pembajakan dengan mudah
terhadap aplikasi yang kami buat.
Indoaplikasi telah berusaha sebaik-baiknya untuk menyajikan software yang berkualitas namun
demikian Indoaplikasi tidak memberikan garansi terhadap produk software yang dihasilkan.
Indoaplikasi berhak merubah semua ketentuan ini untuk tujuan perbaikan manajemen system usaha
Indoaplikasi.

CARA BELI JENIS: OEM/ PER-PC/ PERKOMPUTER/ ID HARDISK
1. Download software versi trial dari www.indoaplikasi.com untuk anda pelajari apakah sesuai dengan
kebutuhan anda, atau paling tidak mendekati dengan kebutuhan anda, karena sesuai pengalaman di
lapangan, kebutuhan antara pihak satu dengan yang lain sangat bervariasi sehingga sulit untuk
membuat suatu software yang betul-betul cocok dengan banyak pihak sekaligus.
2. Jika anda tertarik dan memutuskan beli lisensi, anda bisa sms ke Nomor HP Sales yang
menginformasikan anda akan beli lisensi. Contoh: "Halo Indoaplikasi, saya <NamaAnda> di
<TempatAnda> mau beli lisensi software <NamaSoftware>, habis ini mau saya transfer ke rekening
anda <BCA/BRI/BNI/MANDIRI> sejumlah <JumlahTransfer>. Nanti kalau sudah saya transfer saya
kabari lagi."
3. Silakan transfer ke salah satu rekening kami. Anda bisa transfer dengan berbagai cara. Jika anda
punya rekening bank, anda bisa tranfer melalui ATM, SMS Banking, M-Banking, Internet Banking
atau layanan transfer lainnya yang ada pada bank anda. Jika anda tidak mempunyai rekening, anda
bisa datang langsung ke Teller bank untuk setor tunai ke salah satu rekening kami. Jika anda setor
tunai, jangan lupa tuliskan nama anda di slip transfer dan bilanglah ke teller bank agar nama anda
dicantumkan.
4. SMS ke Nomor HP Sales yang menginformasikan bahwa anda sudah transfer ke rekening kami.
Contoh SMS: "Halo Indoaplikasi, saya sudah transfer ke rekening <BCA/BRI/BNI/MANDIRI> anda
dari kami atas nama <NamaRekening/NamaPentransfer-jika setor tunai> sejumlah
<JumlahTransfer>, tolong di cek."
5. Silakan tunggu. Jika kami sedang standby di depan komputer, transferan anda langsung kami cek,
sekitar 15 menit akan kami kabari status transferan anda. Namun jika kami sedang tidak berada di
depan komputer, yang mungkin sedang di jalan, tidur dll, maka silakan tunggu beberapa jam.
6. Silakan instal software yang sudah anda download di komputer yang mau digunakan. Catat serial
number (Kode SMS) yang muncul lalu SMS-kan ke Nomor HP Sales.
Download bisa dari komputer atau laptop mana saja, installer bisa dicopy menggunakan flasdisk

dan lain sebagainya, namun Kode SMS (Serial Number) harus dari komputer yang akan digunakan,
jangan sampai keliru dari komputer atau laptop lain yang masih percobaan. Jangan sampai salah
ketik terhadap serial number (kode SMS) yang anda kirim ke sales kami walaupun hanya satu
karakter, sebab akan berpengaruh pada kode aktivasi dan atau kode voucher yang akan dikirim ke
anda. Jika anda salah ketik maka kode aktivasi yang dikirim oleh sales menjadi tidak valid. Resiko
beli kode lagi yang baru. Untuk itu jangan salah ketik. Huruf besar dan kecil bebas, tidak
berpengaruh. Namun harus benar jika, a harus a atau A, 0 harus 0, jika 1 harus 1, bukan 8 diketik 9
dll. Contohnya:

Pada contoh ini anda harus mengetik tepat benar a b c-nya dan juga angkanya namun bebas huruf
besar kecilnya: ASD#SPAA#33151939-89350967-89637473 atau Asd#spaa#33151939-8935096789637473 atau asd#spaa#33151939-89350967-89637473.
7. Kami akan mengirimkan kode aktivasi dan atau kode voucher melalui SMS. Masukkan kode aktivasi
dan atau kode voucher di kotak isian yang ada di jendela registrasi. Jika kode aktivasi silakan klik
Register, jika kode voucher maka akan ada reaksi sendiri tanpa klik register jika kode vouchernya
sesuai. Maka program sudah menjadi Full. Simpan kode aktivasi anda karena akan digunakan
aktivasi lagi jika anda habis instal ulang windows.
8. Bila ada masalah silakan konsultasikan melalui bbm/sms/fb indoaplikasi.

CARA PEMBELIAN - FULL UNLIMITED/ FPP/ FULL
PACKAGE PRODUCT/ BEDASARKAN ID TOKO
Penjelasan FPP /Full Package Produck/Lisensi Penuh
(Istimewa - versi ini, aplikasi dijalankan terasa lebih ringan daripada versi perkomputer).
Jika lisensi berdasarkan FPP - Instaler Pesanan Spesial, maka file instaler adalah pesanan spesial diberikan
hanya untuk pemesan. Jadi file instaler setelah diinstal sudah langsung jadi FULL UNLIMITED, tanpa
mengisikan serial number ataupun kode aktivasi. Bisa anda instal kapan saja, di komputer atau laptop mana
saja sesuka anda. Nama dan alamat instansi sudah langsung di-set dari dari dalam program, sehingga anda
tidak perlu repot mengisikan lagi.
Lisensi Full Unlimited, maksudnya:







Software begitu diinstal langsung full tanpa perlu aktivasi lagi.
Bisa diinstal di 1, 2, 3, 4 dst komputer yang kami tidak melakukan pembatasan.
Nama alamat kontak toko/lembaga tidak bisa dirubah.
Toko, instansi atau lembaga yang beli lisensi bebas menggunakan sampai kapan terserah, kami tidak
memberi batasan waktu.
Hanya boleh digunakan di satu toko/instansi yang membeli lisensi.
Pelanggan tidak diberikan source code. Pelanggan hanya mendapatkan aplikasi siap pakai (*.exe).
Dengan alasan apapun source code tidak bisa diminta atau dibeli, karena dengan source code
tersebut, dengan sedikit pengetahuan pemrograman bisa melakukan pembajakan dengan mudah
terhadap aplikasi yang kami buat.

CARA BELI - FPP - FULL
1. Download software versi trial dari www.indoaplikasi.com sebagai bahan contoh dan percobaan.
2. Jika anda tertarik dan memutuskan beli lisensi, anda bisa sms ke nomer HP kami yang
menginformasikan anda akan beli lisensi. Contoh sms: "Halo Indoaplikasi, saya <NamaAnda> di
<TempatAnda> mau beli software versi FULL UNLIMITED PC untuk satu identitas Toko atau
lembaga. Habis ini mau saya transfer ke rekening <BCA/BRI/BNI/MANDIRI> anda. Jika sudah saya
transfer nanti saya kabari lagi."
3. Silakan transfer ke salah satu rekening kami. Anda bisa transfer dengan berbagai cara. Jika anda
punya rekening bank, anda bisa tranfer melalui ATM, SMS Banking, M-Banking, Internet Banking
atau layanan transfer lainnya yang ada pada bank anda. Jika anda tidak mempunyai rekening, anda
bisa datang langsung ke Teller bank untuk setor tunai ke salah satu rekening kami. Jika anda setor
tunai, jangan lupa tuliskan nama anda di slip transfer dan bilanglah ke teller bank agar nama anda
dicantumkan.
4. SMS ke nomer HP kami yang menginformasikan kepada kami bahwa anda sudah transfer ke
rekening kami. Contoh SMS: "Halo Indoaplikasi, saya sudah transfer ke rekening Anda
<BCA/BRI/BNI/MANDIRI> sejumlah <JumlahTransfer> dari saya atas nama
<NamaRekeningPentransfer atau nama penyetor jika setor tunai>. Silakan di cek, jika sudah masuk
mohon kabari saya."
5. Silakan tunggu. Jika kami sedang standby di depan komputer, transferan anda langsung kami cek,
sekitar 15 menit akan kami kabari status transferan anda. Namun jika kami sedang tidak berada di
depan komputer, yang mungkin sedang di jalan, tidur dll, maka silakan tunggu beberapa jam.
6. Kami akan meminta anda SMS nama alamat dan kontak toko/instansi yang akan ditampilkan di struk
sebanyak 3 baris untuk diisikan ke program.
7. Tunggu, kami akan mengerjakan pesanan anda. Sekitar 1-24 jam tergantung kondisi.
8. File dikirim melalui EMAIL dan kemudian juga dikirim melalui TIKI/JNE/POS.
9. Bila ada masalah silakan konsultasikan melalui Facebook Indoaplikasi.

Harga bisa berubah sewaktu-waktu.
Daftar Harga Per-PC dan Full Unlimited untuk satu identitas toko (lembaga).
Harga ini adalah harga jika melakukan pembelian secara online yang mana pembayarannya dengan transfer
dan produknya dikirim dalam bentuk kode registrasi jika versi per-pc atau dikirim lewat
Email/JNE/POS/Tiki jika versi full unlimited.
Jika anda membeli dari teknisi atau toko komputer atau implementator lapangan yang sekalian diinstalkan
dan ditraining, harga bisa berkisar 2 - 30 kali lipat dari harga yang terdapat di daftar berikut, tergantung
kesepakatan anda dengan teknisi/toko komputer/implementator tersebut. Teknisi, toko komputer atau
implementator tidak ada hubungan khusus dengan indoaplikasi. Mereka sebagai pedagang sekaligus
menjual jasa, yaitu membeli produk dari kami untuk dijual kepada anda dengan tambahan jasa instalasi,
pelatihan dan mungkin layanan berkala sesuai kesepakatan anda. Kami Indoaplikasi tidak
mengkoordinirnya dan tidak mengetahui siapa saja yang berusaha mempromosikan dan mengenalkan
software produk Indoaplikasi kepada anda.
Indoaplikasi tidak melayani pembelian software secara langsung maupun implementasi di lapangan. Hal ini
untuk memberi peluang bagi makelar yang menjual sekaligus implementasi di lapangan. Indoaplikasi hanya
menjual lisensi secara online dengan pembayaran transfer. Indoaplikasi fokus pada pengembangan software
dengan pemasaran diserahkan pada pasar. Indoaplikasi sengaja menciptakan banyak makelar dalam
penjualan lisensinya, diharapkan dengan banyak makelar, penyebaran software menjadi semakin luas.
Makelar untung, pengguna akhir juga mendapat manfaatnya dari makelar yang mereka temui langsung.

KETERANGAN (DAFTAR INFORMASI FITUR
KODE
SELENGKAPNYA KLIK DI SINI). DAFTAR HARGA
SOFTWARE
LENGKAP KLIK DI SINI.

PER-PC

CD-PERPC

FULL
UNLIMITED

PTS

Program Toko Sederhana

100rb

-

-

Toko-1A

Aplikasi Toko (versi lama)

150rb

-

900.000

Toko-1B

Software Toko (best seller)

300rb

400rb

1.500.000

Toko-1C

Software Toko dan Service

350rb

450rb

2.000.000

Toko-1D

Software Toko – Diskon Manual

350rb

450rb

2.000.000

Toko-1E

Software Toko (**recomended)

350rb

450rb

2.000.000

STSPHA

Software Toko - Sistem Poin Hadiah (**recomended)

350rb

450rb

2.000.000

Mini-01

Software Minimarket

350rb

450rb

2.000.000

Mini-02

Software Minimarket

500rb

600rb

3.000.000

RG1B

Software Ritel Grosir

350rb

450rb

2.000.000

RG1C

Software Ritel Grosir

500rb

600rb

3.000.000

RG1CS

Software Ritel Grosir dan Service

550rb

650rb

3.300.000

RG301

Software Ritel Grosir

350rb

450rb

2.000.000

PPSA

Program Perpustakaan Sederhana

150rb

-

1.000.000

PS01

Software Perpustakaan

300rb

400rb

1.500.000

PS02

Software Perpustakaan

350rb

450rb

2.000.000

APT01

Software Apotek

500rb

600rb

3.000.000

SP3LFCB00

Software Apotik

350rb

450rb

2.000.000

MSJA

Software Grosir Eceran Multi Satuan Jual

350rb

450rb

2.000.000

GMA

Software Dokter Praktek

350rb

450rb

2.000.000

SP1L00

Software Penjualan

350rb

450rb

2.000.000

SJB00

Software Jual Beli Perunit

300rb

400rb

1.500.000

SPKA

Software Tabungan Sekolah

300rb

400rb

1.500.000

SLJA

Software Langganan Jasa (banyak versinya)

200rb

-

1.500.000

SDMG-0A

Software Database Multi Guna

100rb

-

-

SDMF

Software Database Multi Fungsi

100rb

-

-

RBA

Software Rental Buku

200rb

-

1.000.000

RCA

Software Rental CD

200rb

-

1.000.000

SPAA

Software Penjualan Harga Bertingkat

500rb

600rb

3.000.000

SPAAS

Software Penjualan dan Service Harga Bertingkat

550rb

650rb

3.300.000

STBA

Software Toko Buku

500rb

600rb

3.000.000

Bukinse-1A

Software Buku Induk Sekolah

150rb

SRA-1A

Software Rekening Air (SRA-1A)

300rb

400rb

1.500.000

SRA-1B

Software Rekening Air (SRA-1B)

500rb

600rb

3.000.000

SRTA

Software Rental Tabung

300rb

400rb

1.500.000

900.000

SALES INDOAPLIKASI
NAMA
NOMOR HP
WHATSAPP

: AHMAD THOHARI
: +6285646585000 (SMS Only)
: +6285646585000
BCA

NoRek : 1400569491
A/N : AHMAD THOHARI

Mandiri NoRek : 1440011725493
A/N : AHMAD THOHARI
BRI

NoRek : 005101001159530
A/N : AHMAD THOHARI

BNI

NoRek : 0210664429
A/N : AHMAD THOHARI

BTN

NoRek : 0103301500001592
A/N : AHMAD THOHARI

Kami menggunakan SMS Banking atau Internet bangking untuk melakukan cek transferan. Sebaiknya transfer
dengan angka unik agar kami mudah dalam melakukan pengecekan. Contoh, ketika anda akan transfer 350rb, anda
bisa transfer dengan angka unik di belakangnya, contoh: Rp. 350.611,- Kelebihan nominal transfer mohon
diikhlaskan.

[konfirmasi transfer]
Setelah melakukan transfer, dimohon untuk melakukan konfirmasi transfer atau pemberitahuan kepada kami
sebagai berikut melalui SMS sesuai sales yang anda pilih:
-Rekening bank kami yang mana yg ditransfer
-Nama pemilik rekening yang transfer atau nama yang setor jika setor tunai ke teller.
-Jumlah transfer
Kami akan melakukan pengecekan di mutasi rekening kami paling cepat 10 menit paling lambat 24jam
[contoh konfirmasi yang benar]
"Halo indoaplikasi, saya sudah transfer ke rekening anda bca atas nama ahmad thohari dari rekening kami
atas nama sinta indahsari sejumlah 350.672, mohon di cek, kami tunggu info selanjutnya."
[contoh konfirmasi yang salah]
"Udah transfer pak"
"Sudah transfer barusan gan, mohon dicek"
"Sudah transfer"
"Sudah transfer barusan, gimana selanjutnya?"
CARA TRANSFER
JIKA ANDA MEMPUNYAI REKENING BANK
Jika anda mempunya rekening di bank dan ada saldo yang cukup untuk transfer, anda bisa transfer dengan:

ATM, SMS Banking, Mobile Banking, Internet Banking, Phone Banking dll yang ada di layanan transfer di
bank.
JIKA ANDA TIDAK MEMPUNYAI REKENING BANK
Jika anda tidak mempunyai rekening bank atau punya rekening tapi saldo tidak cukup, anda bisa transfer
melalui teller di bank. Silakan datang ke salah satu kantor kas bank, begitu di depan pintu bank anda akan
disambut oleh petugas. Anda ditanyai: "Mau apa pak/bu", silakan dijawab: "mau transfer/setor tunai".
Silakan ambil slip transfer/setor tunai di meja yang disediakan, isikan tujuan transfer atau setor tunai ke
rekening kami. Silakan antri, lalu setelah dipanggil silakan lakukan pembayaran. Setelah selesai dan
transfer sukses, silakan konfirmasi atau beri tahu kami melalui sms. Dari siapa transfer, jumlah transfer, ke
rekening yang mana.
TENTANG REFUND DANA
Kami tidak melayani refund dana tanpa perjanjian sebelumnya.
Sebelum membeli lisensi silakan dicoba dahulu versi trialnya. Silakan didownload dan diinstal di komputer
anda. Silakan dicek dan dipelajari semua fitur yang disertakan.
Fitur yang disediakan adalah seperti yang bisa didownload di website ini. Jika anda berencana beli versi perpc, silakan dipastikan juga hardisk bisa dideteksi. Jika tidak bisa dideteksi, pastikan komputer/laptop anda
ada hardisknya, UAC windows silakan dinonaktifkan.
Kami tidak melayani refund dana yang telah ditransfer ke rekening kami tanpa perjanjian sebelumnya. Jadi
sebelum transfer pastikan dulu fitur software sudah anda coba. Versi trial dan versi full berbeda di jumlah
data yang bisa diinputkan. Versi trial dibatasi sekitar 20-100 data, sedangkan versi full bisa diisi sangat
banyak hingga ukuran file database sekitar 2GB.
KELEBIHAN DAN KEKURANGAN VERSI PER-PC DAN FULL UNLIMITED
KELEMAHAN VERSI PER-PC:
-Lebih lambat dibanding versi full. Ketika klik menu yang ada di software, membutuhkan sekitar 1-5 detik
baru bereaksi, hal ini karena setiap klik menu-menu tertentu, dibalik software tersebut selalu berusaha
mendeteksi hardisk dan mencocokkan kode registrasi, sehingga software bekerja berat.
-Lisensi berdasarkan deteksi hardisk, jika ada masalah dengan hardisk atau masalah pada deteksi hardisk,
software minta registrasi lagi.
-Tiap tambah atau ganti komputer maka beli lisensi baru.
-Harus menyimpan kode registrasi untuk dipakai jika dibutuhkan.
-Jika menggunakan Windows Vista, 7, 8 dengan UAC yang On, maka harus dicompatibility agar hardisk
bisa terdeteksi.
KELEBIHAN VERSI PER-PC:
-Harga lisensi lebih murah.
-Identitas toko bisa diubah sewaktu-waktu.
KELEMAHAN VERSI FULL:
-Harga lebih mahal.
-Identitas toko tidak bisa dirubah.
KELEBIHAN VERSI FULL:
-Instal langsung full tanpa perlu registrasi.
-Lebih cepat dibanding versi per-pc. Sangat terasa bedanya, karena software tidak perlu bekerja tambahan
mendeteksi hardisk dan tidak perlu mencocokkan kode registrasi, sehingga software menjadi lebih ringan
dibanding versi per-pc.
-Tidak mendeteksi hardisk, bebas pindah komputer.
-Tanpa perlu aktivasi sehingga tidak takut software meminta registrasi.
-Tidak membutuhkan kode voucher maupun kode aktivasi.

