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Tentang Aditya Arta Abadi
Aditya Arta Abadi (3A) adalah perusahaan pengembang perangkat lunak dan 

konsultasi di bidang Teknologi Informasi (TI) yang inovatif dan dinamis. Kami 

fokus pada penyediaan perangkat lunak enterprise dan kepemerintahan. Kami 

menyediakan berbagai layanan antara lain pengembangan perangkat lunak, 

penyediaan kebutuhan bidang TI, konsultasi dan edukasi TI.

Aditya Arta Abadi (3A) menggabungkan kemampuan teknis dan keahlian bisnis 

dari individu-individu yang telah teruji kualifikasinya. Didukung oleh ahli-ahli 

terbaik di bidangnya. Kami menyediakan layanan yang cepat, akurat dan            

terintegrasi. Kami bekerja keras memastikan fitur dan kualitas produk-produk 

kami diperbaruhi dan dikembangkan secara berkelanjutan demi memenuhi 

kebutuhan dan harapan klien-klien kami.
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SFA (Sales Force Automation) : Sistem informasi yang digunakan untuk 
melakukan automatisasi proses pencatatan dan pengaturan tenaga penjualan. 
SFA terbagi menjadi 2 Aplikasi :

Digunakan oleh admin untuk pengaturan data pendukung, seperti : 
Data customers, data product, data harga, data bonus & diskon, data 
sales, monitoring data penjualan, persetujuan data pesanan, pengaturan 
data RPS, dll.

Digunakan oleh sales untuk mencatat semua kegiatan sales setiap harinya, 
seperti : Kunjungan, penagihan, penjualan, pencatatan pesanan, dll.

Apa itu SFA?

Website

Mobile

Management Data
Pendukung

Collection

Nota Penjualan

Sales Order

Registration New
Customer

Stock Outlet

Retur

Setup Diskon
& Bonus

Approval

Laporan &
Monitioring
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SFA Kami
Admin
upload
data

Sales
menawarkan
produk

Input
transaksi
pemesanan

Input
transaksi
penjualan

Input
transaksi
penagihan

Stok sales
otomatis
berkurang

Logistik
menyiapkan
re-stock sales

Monitor
penjualan &
keuntungan

Admin
membuat
PO

Logistik
menyiapkan
pesanan

Pengiriman
barang

Pembayaran
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Sales & Admin

Penggunaan : SFA mudah digunakan 

meskipun oleh sales yang tidak terbiasa 

dengan smartphone/aplikasi.

Perusahaan

Pemantauan : data SFA terintegrasi 

dan dikirim secara online, sehingga 

memudahkan pemantauan secara 

realtime.

Keuntungan
Menggunakan
SFA

Transaksi yang dilakukan oleh Sales akan 

jauh lebih cepat karena semua proses 

dilakukan secara realtime. Admin di 

pusat pun lebih cepat memantau dan 

melakukan approval melalui interface 

web SFA. 

Akurat 

Setiap transaksi tercatat secara akurat 

karena perhitungan akan secara otomatis 

dilakukan oleh sistem. Salah hitung seperti 

pada proses manual tidak akan terjadi lagi.

 

Aman

Sistem kami dibekali metode autentikasi 

baik untuk website maupun mobile. Untuk 

memastikan transaksi yang dilakukan 

aman. Bahkan untuk proses transaksi kami 

menyediakan fitur digital signature untuk 

mendukung proses transaksi yang cepat 

namun tetap aman.

Dengan semua kelebihan aplikasi SFA 

maka produktifitas Sales akan meningkat 

dan ini juga akan berdampak pada 

peningkatan penjualan perusahaan.

MUDAH

CEPAT

AKURAT DAN AMAN

MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS
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+62 21 2765 5988
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info@tri3a.com

www.tri3a.com


