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I. PENDAHULUAN

I.1 Pengenalan Modul BeePresto

Bee  Presto  adalah  sebuah  Modul  plugin  yang  terintegrasi  dengan  software  Beeaccounting 
dimana fungsinya lebih dikhususkan untuk memudahkan pelayanan restoran mulai dari pelayan 
sampai bagian akunting,  modul ini merupakan bagian dari software beeaccounting dan tidak 
dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain.

I.2 Fitur-Fitur yang terdapat pada BeePresto

• Order Taking
• Dine In, Delivery, Take Away & Reservation
• Diskon Promo, Membership
• Split Bill, Voucher Payment, Multi Payment
• Laporan transaksi setiap hari, setiap jam
• Laporan Laba Rugi & Neraca 1x kllik

I.3 Installasi

Panduan Cara installasi Bee Presto pada windows

1. Siapkan CD installer beepresto yang telah disertakan pada paket pembelian anda.

2. Karena yang anda akan install ini adalah modul presto, pastikan anda sudah Menginstall 
software Beeaccounting pada computer anda terlebih dahulu dan sudah membuat database yang 
khusus  digunakan  untuk  memasang  modul  Presto,  untuk  istallasi  program  Beeaccounting 
silahkan lihat pada buku panduan beaccounting.

3. Jika langkah diatas sudah anda lakukan, buka file installer ‘ BeeInstallerPresto.jar ‘,  jika 
anda menggunakan windows 7, klik kanan pilih “ Run As Administrator “.
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Gambar 1. Run File installer As Administrator

4. Pada  alamat  direktori  Destination  Folder,  arahkan  alamatnya  tepat  sesuai  pada  alamat 
installasi bee, biasanya alamatnya otomatis langsung menuju ke direktori yang sudah terinstall 
beeaccounting, klik [install] untuk melanjutkan.

Gambar 2. Pilih file directory

4



Buku Manual Bee Presto Versi 2.2

5. Tunggu hingga proses extract file selesai

Gambar 3. Proses extract file

6. Pilih bahasa untuk melakukan proses installasi, tersedia dalam 2 bahasa yaitu Indonesia dan 
Inggris, klik ok untuk melanjutkan.

Gambar 4. Pilih bahasa Installasi

7. Setelah  memilih  bahasa  untuk  melakukan  installasi,  langkah  selanjutnya  anda  akan 
memasuki  halaman  awal  selamat  datang,  Klik  tombol  berikut  untuk  melanjutkan  proses 
installasi.
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Gambar 5. Tampilan Awal installasi

8. Pada langkah berikutnya merupakan halam informasi mengenai program Bee, klik tombol 
berikut untuk melanjutkan.

Gambar 6. Halaman Informasi

9. Pada  halaman berikut merupakan halaman data pengguna, disini anda akan ditanya akan 
melakukan proses  installasi  sebagai  apa  ,  server  atau  client,  jika  anda  melakukan  installasi 
sebagai server (komputer pusat) maka database akan terpasang pada computer tersebut tetapi 
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jika  diinstall  sebagai  client  (komputer  tambahan)  maka  yang  diinstall  hanyalah  software 
BeePresto saja.

Gambar 7. Pemilihan client server

10. Pada langkah ini adalah langkah Masih di Halaman Data Pengguna, Isikan server database 
& nama database sesuai  dengan server dan juga nama database yang digunakan untuk Bee 
PResto  (bila  saat  ini  anda install  sebagai  server,  maka biarkan server  database  terisi  secara 
default,  yaitu  localhost).  Biarkan  settingan  PostgreSQL Port,  User  Database  dan  Password 
Database  terisi  secara  default.  Lanjutkan  dengan  klik  tombol  Berikut, 
jika yang diinstall sebagai Client, pastikan server terisi IP server, jika nama database salah atau 
tidak  sesuai  dengan  database  pada  saat  install  beeaccounting,  maka  proses  installasi  dapat 
dipastikan gagal.

7



Buku Manual Bee Presto Versi 2.2

Gambar 8. Proses pemasangan Plugin Presto pada Database Bee

11. Setelah proses penginputan data pengguna, langkah selanjutnya adalah proses pemasangan 
aplikasi BeePresto,  biasanya  direktori  akan  langsung  otomatis  diarahkan  ke  C:\Program 
Files\Beeaccounting\2.2, jika alamat direktori tidak menuju ke alamat diatas, silahkan diarahkan 
ke alamat tersebut, klik tombol ‘Berikut’ untuk melanjutkan.

Gambar 9. Lokasi pemasangan program

Gambar 10. Konfirmasi
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12. Pada langkah berikut merupakan informasi pemasangan paket program dan database, klik 
tombol berikut untuk melanjutkan.

Gambar 11. Informasi paket-paket pemasangan.

13. Tunggu hingga proses  pemasangan program selesai,  jika prosespemasangan telah selesai 
maka tombol ‘berikut’ akam aktif, tekan untuk melanjutkan.

Gambar 12. Tampilan proses pemasangan sedang berlangsung.

9



Buku Manual Bee Presto Versi 2.2

Gambar 13. Tampilan proses pemasangan telah selesai.

14. Jika langkah diatas telah selesai, langkah berikutnya adalah pemasangan database, proses ini 
mungkin akan  memerlukan  waktu  beberapa  menit,  tunggulah  hingga  proses  pemasangan 
database selesai, jika sudah selesai tombol berikutnya akan akktif, tekan untuk melanjutkan.

Gambar 14. Proses pemasangan database berlangsung.
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Gambar 15. Proses pemasangan database telah selesai.

15. Setelah  pemasangan  program  dan  database  telah  selesai,  langkah  berikutnya  adalah 
pembuatan shortcut/jalan pintas pada desktop, pilih ‘semua pengguna’ agar dapat diakses untuk 
seluruh pengguna, tekan tombol berikut untuk melanjutkan.

Gambar 16. Proses pembuatan shortcut.

16. Tampilan terakhir menujukkan bahwa installasi telah selesai.

11



Buku Manual Bee Presto Versi 2.2

Gambar 16. Proses pemasangan telah selesai.

17. Tampilan shortcut Bee Presto di dekstop, jika installasi telah selesai dilakukan, pada layar 
dekstop akan tampil 3 program seperti gambar berikut :

Gambar 17. Hasil Shortcut BeePresto.

Penjelasan fungsi masing-masing shortcut/jalan pintas :
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Bee 2.2 adalah program Back office yang digunakan untuk membuat data master , 
diataranya item, pembelian, stock, hutang piutang dan melakukan proses akuntansi 
serta untuk melihat laporan-laporan transaksi yang telah terjadi.

Print server berfungsi untuk mengatur operasi printer cekker dan kitchen sesuai 
dengan tingkat  kebutuhannya,  dari  program ini  dapat  di  setting untuk tiap-tiap 
menunya akan di cetak di dapur yang dituju, jika item menu tersebut masuk ke 
dalam group makanan atau minuman maka akan tercetak  sesuai  alamat  Group 
tersebut,  jika  menggunakan  printer  kichen  maka  program ini  harus  dijalankan 
dahulu sebelum menjalankan program POS Presto.

Bee Presto adalah program POS Presto Kasir yang dikhususkan untuk restoran, 
fungsinya  untuk  memudahkan  kinerja  waiters,  Kasir,  bagian  dapur,  melalui 
program  inilah  transaksi  dimulai  yang  selanjutnya  akan  diproses  ke  program 
printserver dan Back Office, untuk lebih jelasnya kan dibahas di bab selanjutnya.
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II. MASTER DATA

Pada pembahasan kali ini akan diulas secara detail cara penggunaan program bee presto, pada 
dasarnya Bee Presto sama halnya dengan bee pada umumnya, tetapi ada beberapa penambahan 
fitur dan menu yang sebelumnya tidak ditemukan pada program bee biasa, di modul ini hanya 
akan dibahas khusus mengenai program presto, Untuk penggunaan menu pada umumnya dapat 
anda lihat dibuku manual Beeaccounting.

Beberapa menu yang terdapat tambahan fitur-fitur Bee Prtesto :
Secara keseluruhan semua fitur di Bee Presto sama dengan beeaccounting umum, disetiap form 
terdapat beberapa tombol untuk membuat,merubah dan menghapus data yang semua fungsinya 
sama disetiap formnya, berikut beberapa tambahan fitur pada menu Bee Presto, 

II.1. Group Item
Group item berfungsi untuk mengelompokkan barang/item menu berdasarkan groupnya, misal : 
makanan, minuman dll, pada form ini terdapat tambahan fitu ceklist “Tampilkan Di Pos” yang 
berfungsi untuk mengatur tampilan group yang hendak ditampilkan di program POS Presto, jika 
ceklist tidak di centang artinya Group tersebut tidak ditampilkan dalam POS Presto.
Cara akses  menu |Master|→|Jenis Item|→|Group|
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II.2 Master Dapur
Menu ini merupakan menu master yang berfungsi untuk setting printer kitchen/dapur, dari data 
master dapur ini yang akan digunakan di data master item oleh sebab itu data master dapur 
harus diisi terlebih dahulu,  berikut penjelasan singkat mengenai master dapur :
Cara akses : |Presto Menu|→||Dapur|

Keterangan :
• Kode Dapur, dapat diisi dengan huruf atau angka,
• Keterangan Dapur, diisi keterangan nama dapur sesuai dengan fungsi dapur tersebut,
• Pilihan Printer, dipilih nama printer sesuai dengan letak dapurnya dan berfungsi untuk 

mencetak menu yang di order langsung menuju dapur masing-masing.

II.3 Master Item
Master  Item digunakan untuk membuat  master  menu makanan,  bahan baku, bahan material 
dimana dimenu ini akan dapat disetting group makanan/bahan, Dapur dan aktif atau tidaknya 
suatu menu.

Tab Spesifikasi

pada  form master  item di  tab  Spesifikasi  ditambahkan  pilihan  dapur  yang  berfungsi  untuk 
perintah printer kitchen, ceklist “Tampilkan Di Pos” untuk mengatur menu yang akan tampil di 
POS Presto , Cara akses menu : |Master|→||Item|→| |Item|→|klik tab [Spesifikasi]

15



Buku Manual Bee Presto Versi 2.2

Keterangan :
Kode Item Otomatis terisi oleh sistem
Nama Item Diisi nama menu makanan
Dapur Dipilih jenis dapur untuk cetak
Jenis Jenis item, Khusus untuk item yang menggunakan BOM jenisnya 

paket
Ceklist :
    Aktif
    Tampilkan Di Pos
    Favorit

Untuk mengaktikan/menonaktifkan menu
Menampilkan menu diprogram POS Presto
Menjadikan menu menjadi pilihan Favourit

Tab Satuan

Tab satuan berfungsi untuk menamai satuan item, untuk satuan ini mendukung multi satuan dan 
dapat digunakan sampai 3 tingkat, misal jika digunakan untuk bahan baku daging ayam 1 ekor = 
4 potong, 1 potong = 250gr, maka untuk penerapan dalam program bee adalah :
Satuan 1,  gram
Satuan 2,  potong   isi  250   gram,   jika 1 ekor = 4 potong maka 4 x 250 gram,
Satuan 3,  Ekor      isi  1000 gram.
Multi satuan digunakan  pada saat transaksi-transaksi tertentu, satuan 1 adalah satuan terendah 
yang digunakan untuk memproses produksi makanan, satuan 3 merupakan satuan tertinggi yang 
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digunakan pada saat transaksi pembelian.
Jika  yang  digunakan  hanya  satuan  1,  maka  satuan  yang  lain  dapat  dikosongkan,  biasanya 
digunakan pada jenis item barang yang tidak mempunyai lebih dari 1 satuan seperti gambar 
dibawah ini :
Cara akses menu : |Master|→||Item|→| |Item|→|klik tab [Satuan]|

Tab Penjualan

Tab ini digunakan untuk menginputkan harga jual item menu , anda juga dapat menginputkan 
harga jual pada form daftar harga melalui menu [Penjualan]-[Daftar Harga], jika di master item 
dapat diinputkan harga peritem menu melalui tab tersebut,  maka di daftar  harga anda dapat 
langsung menginputkan harga sekaligus.
Cara akses menu : |Master|→||Item|→| |Item|→|klik tab [Penjualan]
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Tab Photo

Tab ini digunakan untuk memberi tampilan gambar pada menu untuk mempercantik tampilan di 
program POS Prestonya, format gambar yang digunakan ber tipe “.png, .jpg, .jpeg, dan Gif”, 
ukuran  gambar  juga  perlu  diperhatika  karena  jika  terlalu  besar  maka  akan  memperlambat 
kinerja program , untuk memberi  tampilan gambar klik pada tombol browse untuk memilih 
gambar.
Cara akses menu : |Master|→||Item|→| |Item|→|klik tab [Photo]

II.4 Mesin EDC
Pada master mesin EDC ada penambahan surchange, surchange disini adalah biaya pada saat 
penggunaan kartu debit/credit, biaya tersebut dapat disetting sesuai dengan akunnya dan juga 
dapat dipilih biaya tersebut akan di bebankan pada customer atau pihak resto itu sendiri.
Cara akses menu : |Master|→||Mesin EDC|
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II.5 Master Salesman
Jika pada penggunaan Bee pada umumnya, master salesman digunakan untuk data master sales, 
tetapi pada Bee Presto, master salesman digunakan untuk master user sebagai kasir  ataupun 
pelayan  dimana  dari  master  tersebut  akan  dikoneksikan  ke  data  login  yang  ada  di  menu 
managemen  pengguna.  Pada  master  salesman  ada  penambahan  fitur  user  login  dan  bias 
difungsikan jika data Menejemen pengguna sudah dibuat terlebih dahulu.
Cara akses menu : |Master|→||Salesman|

II.6 Lokasi Meja

Fitur ini  digunakan untuk membuat lokasi meja/lantai,  setiap lantai dapat diberi nama dan 
diberi gambar denah sesuai dengan kebutuhan, untuk menambah lantai klik [New], inputkan 
nama  lantai  dan  klik  [Browse]  untuk  mengupdate  gambarnya.
Cara akses menu : |Presto menu|→||Lokasi Meja| 
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II.7 Meja

Master meja digunakan untuk membuat data meja yang berfungsi untuk ditampilkan dimenu 
POS Presto, dari data ini dapat dibuat nama dan diletakkan di lokasi sesuai dengan kebutuhan, 
apabila meja sudah tidak digunakan dapat dinonaktifkan dengan cara menghilangkan klik 
ceklist  pada kolom “Aktif”.
Cara akses menu : |Presto menu|→||Dafrtar Meja| 
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II.8  Generate Item Favourite

Menu ini digunakan untuk memproses item favorite, fitur ini dapat berfungsi apabila sudah 
dilakukan transaksi penjualan, setelah melakukan proses transaksi penjualan di menu POS 
Presto, pilih periode untuk generate item Favourite kemudian klik tombol [Proses], hasilnya 
akan muncul pada di POS Presto pada saat pilih order, fungsinya adalah untuk merangking 
item yang sering laku/terjual.
Cara akses menu : |Presto Menu|→|Generate Item Favorit|

II.9 Master Tipe Pembayaran

Fitur ini digunakan untuk menambah tipe pembayaran yang diakses di menu POS Presto, 
fungsi fitur ini digunakan pada waktu cetak Bill dan bisa dipilih sesuai dengan tipe 
pembayarannya, yang dapat di tambahkan hanya jenis pembayaran yang menggunakan kartu 
kredit/debet.
Cara akses Menu : |Presto Menu|→|Tipe Pembayaran|
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II.10  Master Diskon

Menu ini digunakan membuat master Diskon/Promo pada pembayaran dengan syarat dan 
waktu tertentu, master diskon mempunyai 3 jenis Promo yang dapat disetting sesuai dengan 
kebutuhanya, Berikut penjelasan jenis promo sebagai berikut :

II.10.1 Diskon semua item/Diskon bill
Promo diskon Bill adalah diskon yang dapat diperoleh oleh customer dengan syarat total 
pembelian tertentu dan cara pembayaran tertentu dalam jangka waktu yang ditetapkan.
Cara akses menu : |Presto Menu|→|Diskon|→ Pilih jenis item [Semua Item(Diskon Bill)]
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Keterangan :

A) Nama dan jenis promo 
Nama Diisi dengan nama promo/diskon
Jenis promo Pilihan jenis promo
Membership Dipilih Group/kelompok customer
Keterangan Diisi informasi tentang diskon tersebut

B) Tipe pembayaran (berfungsi untuk semua promo/diskon)
Merupakan jenis-jenis daftar cara bayar, apabila yang dicentang pada pembayaran 
tertentu, misal “Debit BCA” berarti diskon/promo hanya berlaku bagi pembayaran 
yang menggunakan kartu debit BCA, Daftar tipe pembayaran ini juga berfungsi dan 
ada disemua promo/diskon.

C) Syarat promo dan nilai diskon
Nilai diskon Diisi nilai diskon
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Total minimal Diisi nilai pembatas transaksi terendah syarat pembelian 
Total maksimal Diisi nilai pembatas transaksi tertinggi syarat pembelian

D) Ketentuan waktu periode promo (berfungsi untuk semua promo/diskon)
Adalah rentang waktu promo/diskon yang ditentukan selama berlangsungnya promo 
tersebut, periode ini juga dapat disetting berdasarkan jam dan hari tertentu saja.

II.10.2 Diskon spesifik kategori/item
Adalah Diskon/promo yang nilai diskonnya disetting berdasarkan kategori menu atau item 
menu tertentu, diskon ini juga menyediakan daftar pengecualian menu yang fungsinya untuk 
mengeluarkan item-item tertentu dalam satu group yang tidak dikenakan diskon, untuk 
membuat promo ini, pilih item group tertentu/item tertentu, masukkan nilai diskon kemudian 
klik tombol [+] untuk memasukkan dalam daftar spesifik kategori/item, hal ini juga berlaku 
pada daftar pengecualian.

Cara akses menu  :  |Presto Menu|→|Diskon|→ Pilih jenis item [Spesifik Kategori/item]
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II.10.3 Diskon Get Promo
Promo diskon yang  yang didapat oleh customer jika melakukan pembelian item menu tertentu 
dengan jumlah tertentu maka akan mendapatkan bonus item tertentu sesuai pengaturan 
promonya. Untuk menginputkan promo ini caranya hampir sama dengan menginputkan promo 
sebelumnya, pada group area 'BUY' Tentukan Group dan item yang ada promonya, kemudian 
pada group area 'GET' tentukan group dan item bonusnya, jika sudah silahkan anda klik tombol 
kotak warna putih untuk menginputkannya, perhatikan gambar berikut ini.

Cara akses menu :  |Presto Menu|→|Diskon|→ Pilih jenis item [Buy Get Promo]

II.11 Master Voucher

Voucher yang dimaksud disini adalah voucher berbayar, yaitu Voucher yang dijual ke customer 
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dengan harga tertentu, hasil penjualan voucher ini akan menambah kas dan menimbulkan 
hutang voucher, apabila customer melakukan pembelian dan melakukan pembayaran dengan 
menggunakan voucer tersebut maka secara otomatis akan memotong hutang voucher tersebut.

Cara akses menu : |Presto Menu|→|Voucher|

Keterangan :
1. Pilih nama customer yang melakukan pembelian Voucher,
2. Pilih Tab 'Piutang yang dibayar',
3. Di daftar bayar 'Voucher', inputkan nilai bayar pada kolom 'jumlah bayar'.
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II.12 Bill Of Material

Adalah fitur yang digunakan untuk membuat dan memanajemen resep makanan, dari fitur ini 
dapat dibuat resep/BOM suatu menu dengan ukuran satuan tertentu yang sesuai dengan resep 
restoran tersebut, berikut penjelasan cara pembuatan BOM,

Cara akses menu : |Presto Menu|→|Bill Of Material|
Langkah pertama pembuatan Bom, silahkan klik tombol [NEW], maka akan muncul 2 pilihan 
yaitu 'Normal' dan 'Copy Bom', pilih Normal, kemudian perhatikan gambar berikut : 
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Keterangan :

1 No. BoM Merupakan Kode Bom dan terisi otomatis oleh sistem pada saat pembuatan 
BOM/resep menu

2 Keterangan Diisi keterangan nama resep makanan, Misal : resep nasi timbel bakar

3 Tipe Untuk tipe terdiri dari 2 pilihan, yaitu Produksi dan Deproduksi.
Produksi digunakan untuk memproses bermacam-macam item barang baku 
menjadi satu bentuk barang jadi (satu barang hasil produksi) .
DeProduksi digunakan untuk memproses 1 jenis item barang baku menjadi 
berbagai macam barang hasil prosuksi (Hasilnya lebih dari satu barang),
Untuk Presto yang digunakan adalah Tipe 'Produksi'

4 Jumlah Diisi jumlah barang hasil produksi ( jumlah hasil barang yang di produksi)

5 Item Diisi item barang yang diproduksi , item ini harus memiliki jenis item Paket 
atau Barang hasil produksi

6 Resep Bumbu Daftar komposisi bahan baku resep dengan ukuran satuannya, 
Untuk menginputkan bahan baku resep makanan, kolom gudang diisi kode 
gudang tempat penyimpanan bahan baku, oleh sistem dibuat otomatis default 
digudang pertama tetapi juga bisa disetting sesuai dengan kebutuhan.
Kolom kode diisi dengan kode item bahan baku resep, untuk mengisinya 
dapat langsung diketik nama itemnya, maka akan muncul daftar list item 
sesuai keyword tersebut, untuk penulisan Quantity(Qty) dapat diisi desimal, 
jika diinputkan angka desimal dikolom QTY dan apabila sudah di enter, 
maka yang tampil angka 0 didepan koma akan tampak hilang, tidak perlu 
khawatir karena hasilnya benar hanya tampilanya yang dibuat seperti ini.
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Dari penjelasan gambar dan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa : 
Untuk membuat Satu Porsi Nasi Timbel Bakar, dibutuhkan resep nasi timbel bakar dengan 
komposisi :
Beras putih      0.125 Kg
Bumbu Oncom  0.05  Bks
Daun Pisang 0.033 lbr/Kmpt
Oncom    0.1  Stik

III. PRINT SERVER
Print server adalah suatu program yang berdiri sendiri dan terpisah dari program Bee Accounting 
maupun POS Presto namun masih bekerja dalam satu database yang sama sehingga jika 
menggunakan printer kitchen maka program ini harus selalu dijalankan ,program ini berfungsi 
untuk mengatur kinerja Printer kitchen dan cetak Order yang sudah diatur di Back Office 
sebelumnya, berikut penjelasan mengenai bagian-bagian Print server.

Cara Akses : Klik Shortcut/Jalan Pintas Print Server di dekstop  

III. 1 Tab [Printer Job]
Tab ini berfungsi untuk memonitoring perintah print dengan status sukses atau pending, group 
orderlist berfungsi untuk menampung daftar perintah print dari order menu ( status belum terprint), 
apabila list tersebut berhasil di print, maka daftar tersebut akan berpindah ke group Print List 
( status print sukses)
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III. 2 Tab [Setting]
berfungsi untuk mengaktifkan dan mengatur printer yang digunakan.

III. 3 Tab [Master Kitchen]
Berfungsi untuk melihat daftar printer aktif yang terkoneksi dengan program.
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IV. PENJUALAN POS
Untuk transaksi penjualan Presto dilakukan di program BeePOS, berikut :

Cara Akses : Klik Shortcut/Jalan Pintas Bee Presto di dekstop  

IV.1 Login Pos
Tampilan ini digunakan pada saat login user, hanya user yang telah disetting yang akan tampil 
pada form ini, setiap user mempunyai akses yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan user 
tersebut, berikut penjelasan singkat :
 

Keterangan

1. Daftar user

Berfungsi untuk menampilkan User yang telah disetting untuk bisa tampil dipos, untuk penggunaan 
hanya tinggal klik pada nama user tersebut sehingga tidak perlu diketik manual namanya, hal ini 
dimaksudkan untuk mempercepat kerja dan menjadikannya lebih praktis.

2. Input Password

Berfungsi untuk memasukkan kata sandi sesuai dengan usernya, setelah daftar user diklik, maka 
secara otomatis akan tampil pada kolom username, pada kolom password inputkan sesuai dengan 
password masing-masing user yang dipilih. 

Sebelum melakukan transaksi penjualan , harus dilakukan buka kasir terlebih dahulu, fungsinya 
untuk menginputkan shift kasir dan uang modal.
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 Keterangan :

No. Kasir  Kode terminal Komputer (Terisi Otomatis)
Shift Diisi Shift urutan kasir
Modal Diisi modal awal untuk kasir 

Tipe penjualan pada menu POS Pesto ada 4 macam yaitu Dine in, Delivery, Take Away, Reservasi.

• Dine in digunakan untuk customer yang makan di tempat,

• Delivery digunakan untuk Restoran yang melayani pesan antar,

• Take Away digunakan untuk pembelian dengan cara pesan langsung bayar, dan

• Reservasi digunakan untuk pemesanan tempat untuk acara tertentu.

IV.2 Dine In

Tampilan Daftar Meja 
Tampilan awal setelah anda melakukan login adalah daftar meja, Tampilan daftar meja berfungsi 
untuk melihat status meja serta letak meja tersebut, dari daftar meja tersebut anda dapat melakukan 
order menu hingga pembayarannya tanpa perlu khawatir akan melewatkannya karena setiap meja 
mempunyai status yang dapat dimonitoring setiap waktu, 
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Berikut penjelasan fungsi Tombol

1 Lantai Letak lantai/lokasi meja, dapat disetting lebih dari 1 meja.
2 Check In Digunakan untuk proses cek in/ pada saat tamu duduk di meja
3 Order Menu Tombol ini digunakan untuk memesan menu makanan, setelah proses 

cek in maka tombol order akan aktif secara otomatis.
4 Cetak Bill Digunakan untuk cetak Permintaan tagihan Bill, dilakukan pada saat 

customer meminta tagihan untu dibayar.
5 Bayar Bill Tombol ini digunakan Untuk Proses pembayaran Bill, proses ini 

dilakukan setelah cetak tagihan bill.
6 Check Out Tombol ini aktif setelah pembayaran lunas  dan boleh diklik jika 

customer sudah meninggalkan meja tersebut, status meja kan menjadi 
seperti semula.

7 Tipe Penjualan POS 
Presto

Daftar Tipe – tipe  Penjualan POs

Penjelasan gambar status meja :

No. Gambar Keterangan
2 Kondisi meja saat kosong
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3 Kondisi meja setelah ada yang menempati (sudah cek in)

4 Kondisi Meja setelah memesan makanan ,proses menunggu penyajian 
hingga menikmati sajian.

5 Kondisi meja setelah meminta tagihan Bill(Cetak Bill)

6 Kodisi meja saat sudah melakukan pembayaran(lunas) tetapi masih di 
tempati (belum cek Out)

7 Kondisi saat gabung meja

IV.2.1 Cek In
Proses cek in dilakukan pada saat tamu akan menduduki meja , cara akses : pilih meja yang 
statusnya masih kosong kemudian klik tombol cekin, maka akan tampil form seperti dibawah ini : 

Keterangan :
Tanggal Menunjukkan tanggal pada saat cek in (Terisi otomatis dari sistem)
Tiba Menujukkan waktu tiba saat cek in (Terisi otomatis dari sistem)
Jumlah Tamu Diisi jumlah tamu yang datang, dapat diisi melalui tombol [+] untuk 

menambah dan [-] untuk menguranginya, tombol [C] input melalui 
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Dialog angka.
Pelayan Diisi nama pelayan, jika login sebagai pelayan/waiters maka nama akan 

terisi otomatis sesuai nama pada saat login
Keterangan Diisi keteranga tambahan (jikas diperlukan)

IV.2.2 Order Menu
Adalah tombol yang dapat memunculkan form yang berisi informasi item menu, Nomor meja dan 
Bill serta tombol action.Berfungsi untuk menginputkan menu makanan yang dipesan, fitur ini akan 
aktif jika telah melakukan proses cekin.

Keterangan tombol action :

Tombol [+] [-] Digunakan untuk menambah dan mengurangi jumlah menu makanan yang 
dipesan

Tombol  [ ٨] [٧ ] Tombol kursor arah atas bawah digunakan untuk memilih kursor pada daftar 
menu yang dipesan

Qty Digunakan untuk menginputkan Quantity dengan menggunakan dialog angka
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Bungkus Digunakan untuk mengubah status menu yang dibungkus
Note Diisi untuk informasi tambahan pada masing-masing menu tersebut
Hapus Dugunakan untuk menghapus menu yang dipilih pada daftar pesan (dapat 

digunakan jika belum dilakukan save order menu) ,jika sudah terlanjur disave 
maka daftar menu tersebut harus dicancel.

Reset Digunakan untuk mereset daftar menu yang dipesan
Open Menu Digunakan untuk menginputkan menu yang tidak terdaftar di master menu.
Save Menyimpan transaksi
Print Save Menyimpan transaksi sekaligus print Ceker

IV.2.3 Batal Meja
Tombol batal meja hanya bisa digunakan untuk membatalkan meja yang telah cek in saja dan 
masih belum dilanjutkan ke transaksi berikutnya(order menu dll), apabila sudah dilakukan transaksi 
ordermenu maka tidak bisa dilakukan batal meja, apabila tetap ingin melakukan pembatalan meja 
maka harus divoid transaksinya terlebih dahulu(dengan user tertentu yang telah disetting hak 
aksesnya). 

Cara akses : pilih meja yang telah cekin dengan cara klik 1x meja tersebut kemudian klik tombol 
batal meja, maka akan muncul form alasan seperti gambar dibawah ini, form alasan ini berfungsi 
untuk memberikan keterangan sebab terjadi pembatalan meja tersebut. Misal : menunggu terlalu 
lama.
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IV.2.4 Gabung Meja
Gabung meja digunakan pada saat terjadi penggabungan pembayaran antara meja yang satu dengan 
meja yang lain dan pembayaran tersebut hanya dapat dilakukan oleh meja induk (meja yang 
melakukan pembayaran), untuk meja yang dibayari (meja anak) hanya dapat melihat Bill saja(cetak 
bill).

Cara akses :  pilih meja yang akan digabung/dibayari(meja anak) ,klik 1X, lalu klik gabung meja 
kemudian pilih meja yang akan membayari(meja induk).berikut tampilan dialog gabung meja :

IV.2.5 Pindah Meja
Pindah meja digunakan pada saat terjadi pemindahan tempat duduk dari posisi meja cek in 
berpindah ke meja lain, proses pindah meja tersebut akan otomatis memindah semua menu yang 
dipesan dari meja tersebut.

Cara akses: pilih meja yang akan dipindah,  lalu klik pindah meja maka akan muncul dialog 
dibawah ini, pilih meja tujuan, lalu klik OK.
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IV.2.6 Cetak Bill
Adalah tombol yang digunakan untuk melihat dan mencetak tagihan bill yang diminta sebelum 
melakukan pembayaran, pada langkah inilah pemilihan customer, tipe pembayarannya, jenis promo 
dan pemberian diskon dilakukan sebelum akhirnya dibayarkan, dari proses ini akan menghitung 
keseluruhan total tagihan, berikut tampilan form cetak bill,
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Keterangan :

1 Informasi Informasi meja dan nomor bill
2 Pelanggan Dipilih nama pelanggan yang sudah terdaftar dan juga dapat 

diinputkan pelanggan baru
3 Tipe pembayaran Pilihan tipe pembayaran sesuai dengan data master tipe 

pembayaran
4 Promo Pilihan Promo sesuai master promo yang telah disetting pada 

master 
5 Detail total tagihan Informasi rincian total tagihan Bill
6 Input diskon Digunakan untuk menginputkan diskon master/total Bill
7 Detail harga List menu 

yang dipesan
Informasi menu dan  harganya.

8 Save Hanya menyimpan transaksi
9 Print & Save Cetak Bill sekaligus menyimpan
10 Void pembatalan transaksi cetak bill

Cara penggunaan : Masukkan nama pelanggan (Point No. 2), Tipe pembayaran (Point No. 3), Pilih 
Promo (Point No. 4)(jika dibutuhkan) atau masukkan diskon master(Point No. 6), tekan tombol 
sPrint & save untuk menyimpan sekaligus mencetaknya.
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IV.2.7 Bayar Bill
Digunakan pada saat pembayaran Bill, proses ini hannya bisa dilakukan setelah melakukan proses 
cetak bill

Keterangan :

1 → Informasi Meja dan No Bill
2 → Informasi rincian total tagihan Bill
3 → Inputan nominal pembayaran manual (tombol dialog angka)
4 → Inputan nominal pembayaran berdasarkan pecahan uang(otomatis nilainya berubah 

mendekati nilai tagihan)
5 → Jenis-jenis Cara pembayaran sesuai master tipe pembayaran yang telah disetting.
6 → Save digunakan hanya untuk menyimpan,

Print & Save digunakan untuk mencetak pembayaran bill sekaligus menyimpan,
Void digunakan untuk membatalkan pembayaran.

7 → Informasi jumlah bayar dan kembalian

Cara penggunaan :  masukkan jumlah pembayaran secara manual (Point No. 3) atau dengan 
memilih nominal uang yang disediakan otomatis oleh sistem (Point No. 4), kemudian pilih cara 
bayar (Point No. 5) lalu pilih tombol save (Point No.6).
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IV.3 Delivery
Delivery digunakan untu pemesanan menu yang diantar, tampilan pos pada menu ini berbeda dari 
dine in yang menampilkan meja, untuk delivery informasi customer sangat dibutuhkan untuk 
pencatatan dan pengiriman barang, karena makanan yang dipesan akan diantar maka data yang 
diperlukan meliputi nama, Nomor Telp, alamat serta keterangan mengenai pemesanannya, Berikut 
tampilannya :

untuk menginputkan transaksi delivery hampir sama dengan transaksi dine in, untuk tombol F1 
New digunakan untuk memilih nama customer, berikut tampilan daftar customer
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jika tidak ditemukan nama customer yang dimaksud dalam daftar customer, maka harus diinputkan 
dengan menekan tombol F1 pada keybord, maka akan tampil form input data baru seperti pada 
gambar dibawah ini. Setelah data customer terisi untuk transaksi order menu sama dengan transaksi 
order menu pada tipe dine in.

IV.4 Take Away
Take away digunakan untuk transaksi penjualan menu yang dibungkus dan dibayar ditempat 
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sekaligus, untuk tipe penjualan take away ini tidak diperlukan data customer, ketika tombol [F1 
NEW] ditekan, maka dialog yang muncul adalah pelayan/kasir yang melayani (otomatis nama 
pelayan sesuai login), untuk transaksi order menu sama dengan transaksi order menu pada tipe dine 
in.
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IV.5 Reservasi
Reservasi digunakan hanya untuk menginputkan informasi customer yang melakukan pemesanan 
saja, data yang dibutuhkan untuk reservasi hampir sama dengan data seperti transaksi delivery, yang 
membedakan adalah adanya uang muka yang berfungsi untuk tanda jadi pemesanan, jika meja 
sudah dipesan untuk acara pada waktu tertentu, maka meja tersebut akan otomatis terkunci pada 
waktu yang telah dtentukan (waktu saat meja dipesan)
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V. LAPORAN
Pada dasarnya laporan yang di sajikan di bee presto adalah sama dengan laporan pada 
beeaccounting tetapi ada penambahan filter pada saat preview tampilan laporan tersebut, beberapa 
tambahan filter pada laporan adalah sebagai berikut :

V.I. Laporan Detail Penjulan
Laporan detail penjualan adalah laporan yang menyajikan informasi berdasarkan filter tertentu 
dengan tingkat detail yang lebih lengkap mulai dari informasi periode hingga syarat transaksi 
percustomer ataupun pelayan, berikut tampilan filternya.

Filter laporan detail penjualan
Cara akses : |Presto Menu| →||Laporan Penjualan| →||Laporan Detail Penjualan|
Pilihlah filter yang disediakan untuk menampilkan laporan sesuai dengan kebutuhan.
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Hasil laporan detail penjualan

V.2. Laporan Rekap Penjualan Pritem POS
Adalah laporan yang menyajikan laporan berdasarkan filter berdasarkan periode, terminal 
kasir/komputer kasir dan sift tertentu. Fungsinya untuk menampilkan laporan penjualan berdasarkan 
terminal dan shifnya.

Cara akses : |Presto Menu| →||Laporan Rekap Penjualan Peritem | 
Filter laporan rekap penjualan peritem pos
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Hasil laporan Rekap penjualan

V.3. Laporan Dine In
Laporan Dine In adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai Customer yang melakukan 
pembelian secara dine in/makan ditempat, laporan ini hanya menampilkan transaksi dine in saja.

Cara akses : |Presto Menu| →|Laporan Dine In| 
filter laporan Dine In
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Hasil laporan Dine in
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V.4. Laporan Cancel Menu
Laporan Cancel menu adalah laporan yang menapilkan informasi cancel menu beserta alasannya 
dan informasi detail lainnya.

Cara akses : |Presto Menu| →||Laporan Cancel Menu| 
Filter Laporan Cancel Menu

Hasil laporan Cancel Menu
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V.5. Laporan Kinerja Pelayan
Laporan kinerja karyawan adalah laporan yang menunjukkan secara detail aktivitas kinerja 
karyawan berdasarkan periode tertenttu.

Cara akses : |Presto Menu| →||Laporan Kinerja Pelayan| 
Filter  Laporan Kinerja Pelayan

Hasil  Laporan Kinerja Pelayan

V.6. Laporan Delivery
Laporan delivery digunakan untuk menampilkan penjualan dengan tipe delivery berdasarkan 
periode tertentu yang berisi informasi penjualan dengan tipe tersebut , berikut tampilannya :
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Filter  Laporan Delivery

Hasil  Laporan Delivery
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V.7. Laporan Take Away
Laporan Take away digunakan untuk menampilkan penjualan dengan tipe take away berdasarkan 
periode tertentu yang berisi informasi penjualan dengan tipe tersebut , berikut tampilannya :

Filter  Laporan Take Away

Hasil Laporan Take Away
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VI. SETING DAN TUNING
Pengaturan sistem adalah suatu menu yang digunakan untuk mengatur Program Bee presto agar 
berfungsi sesuai kebutuhan yang diinginkan. Berikut tampilan sisten setting.

Cara akses : |Sistem|→|Pengaturan sistem|

Bee Presto memiliki tambahan fitur setting pada menu pengaturan sistem, berikut penjelasannya :

No. Nama Setting Setting Keterangan
1 STOCKDUMMY_ENB 1= Aktif

0= Non Aktif

Untuk meng Aktifkan stock dummy/ tampilan jumlah stock 
pada gambar menu. 

2 USE_TABLECHECK 1= Aktif

0= Non Aktif

Digunakan untuk Cetak Table Checklist Waktu Order

3 AUTO_CHECKOUT
SYS

1= Aktif

0= Non Aktif

Otomatis checkout setelah bayar

5 AUTO_ORDER 1= Aktif

0= Non Aktif

Otomatis order setelah checkin

6 FULLSCREEN_POS
SYS

1= Aktif Fullscreen Form POS
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0= Non Aktif

7 BILLPAY_RPT BILLPAY Nama setting Text Report Pembayaran Bill

8 BILLPAY_RPTD BILLPAYD Nama setting Text Report Pembayaran Bill Detail

9 BILL_RPT BILL Nama setting Text Report Bill

10 BILL_RPTD SALE BILLD Nama setting Text Report Bill Detail

11 BILL_SLIDE_ENB 1= Aktif

0= Non Aktif

SALE Menjalankan Aplikasi Slide Bill di Kasir

12 CHECKER_RPT CHECKER Nama setting  Text Report Checker

CHECKER_RPTD CHECKERD Nama setting  Text Report Checker Detail

KITCHEN_A_RPT KITCHEN_A Nama setting  Text Report Order Tambahan

KITCHEN_C_RPT KITCHEN_C Nama setting  Text Report Cancel Kitchen

KITCHEN_RPT KITCHEN Nama setting  Text Report Kitchen

KITCHEN_RPTD KITCHEND Nama setting  Text Report Kitchen Detail

LOCKTIME_RESERV Misal : 30 Setting waktu Berapa menit sebelum meja reservasi dikunci 
(Diisi waktu dalam menit)

OPENMENU SALE OPENMENU Item untuk Open Menu

POS_CASH 3 Nama setting  Default Cash Untuk POS Manager (diisi kode 
kas)

POSCOLLECT 3 Kas tujuan Setoran Kasir (diisi kode kas)

PROMO_USE 1= Aktif

0= Non Aktif

Mengaktifkan setting Memakai PROMO

RESERVATION_RPT RESERVATION_
RPT

Text Report Rekap POS Session

RESTO_ENB SALE DINEIN, 
DELIVERY, 
TAKEAWAY, 
RESERVATION

Modul Resto
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VII. TROUBLE SHOOTING
Kinerja program Bee Presto sudah sangat stabil, Apabila anda mengalami Kesulitan dalam 
penggunaan program, untuk mendapatkan bantuan silahkan hubungi email 
support@beeaccounting.com atau telp kantor pusat (031) 592 8175.
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