PANDUAN SOFTWARE TABUNGAN SEKOLAH
Software tabungan sekolah adalah program aplikasi computer untuk membantu pencatatn tabungan
siswa dengan system kompurisasi, yang terdiri dari menu pendataan nasabah (siswa), transaksi
penyetoran tabungan, transaksi penarikan tabungan dan data transaksi yang telah dilakukan.
INSTALASI
Untuk menginstal ke dalam computer atau laptop anda, anda harus menyiapkan file installer. Silakan
dobel klik file installernya, maka akan muncul seperti berikut.

MENJALAN SOFTWARE
Untuk menjalankan software tabungan sekolah, silakan dobel klik shortcut yang ada di desktop atau di
start menu windows.

Ada form login, silakan isikan Username: Master, password dikosongi, langsung login, maka akan
muncul jendela utama software tabungan sekolah sebagai berikut.

Terdiri dari beberapa menu yang akan terbuka jika di klik.

NASABAH
Data nasabah harus di data di menu nasabah ini. Karena ini software tabungan sekolah, maka
nasabahnya adalah siswa. Data siswa yang menjadi nasabah diisikan di menu ini.



Kode/NIS diisi dengan nomor induk siswa.



Nama diisi dengan nama siswa



Kelas diisi dengan data kelas siswa



Jurusan diisi dengan jurusan siswa (jika ada)



Tahun angkatan diisi dengan tahun masuk siswa



Jenis kelamin diisi dengan jenis kelamin siswa



Alamat diisi dengan alamat siswa (jika perlu)



Telpon diiisi dengan telpon atau no hp siswa (jika perlu)



Keterangan diisi dengan catatan seperlunya



Saldo, tidak bias diedit manual, hanya bias berubah jika siswa setor atau ambil tabungan.

Untuk mengisikan data nasabah, silakan klik tombol tambah, untuk edit data nasabah, silakan pilih baris
yang diedit lalu klik tombol edit, bias juga langsung dobel klik item data yang akan diedit. Untuk
menghapus data nasabah, pilih yang akan dihapus silakan klik tombol hapus. Hanya nasabah yang
bersaldo nol yang bias dihapus.

SETOR
Menu setor digunakan untuk transaksi yang akan menambah saldo siswa.

Langkah‐langkahnya adalah sebagai berikut:


Klik tombol Setor di tollbar.



Isikan nomor induk atau kode nasabah (siswa)



Tentukan jenis transaksi.



Isikan nominal.



Klik simpan.



Klik cetak (jika perlu mencetak struk/nota/slip)



Klik keluar.

AMBIL
Menu Ambil digunakan untuk transaksi yang mengurangi saldo nasabah.

Langkah‐langkahnya adalah sebagai berikut:


Klik tombol Ambil di toolbar



Isikan Kode nasabah atau NIS siswa



Isikan jenis transaksi



Isikan nominal



Klik simpan



Klik cetak (jika perlu mencetak bukti transaksi)



Klik keluar.

MUTASI
Menu mutasi adalah menu yang menampilkan daftar transaksi setor dan ambil dari software tabungan
sekolah.

Contoh‐contoh nota atau bukti transaksi dari software tabungan sekolah.

