
PANDUAN PENGOPERASIAN ZAHIR POS 6

A. Membuat Data Base POS 6

1. Membuat Data POS 6
Untuk membuat data kerjas POS 6 tahapnya buka program Zahir POS 6>pilih opsi membuat 
data baru.

2. Isikan form isian nama data POS nya. Kemudian klik selanjutnya

3. Tentukan periode aktif transaksi yang akan dimulai. Kemudian klik selanjutnya.



4. Tentukan kode department , Nama dan kode prefik POSnya. Dan pastikan kode department 
POS harus berbeda dengan department Back Office. Kemudian klik selanjutnya

5. Jendela Konfirmasi. Pada jendela ini anda diberi kesempatan untuk memeriksa kelengkapan 
data yang sudah dibuat. Kemudian klik selanjutnya.



B. Setup Data Base
 Lakukan setup database untuk penentuan satu atau dua data yang terhubung. Hal ini artinya jika data 
backoffice dan data pos di pisahkan maka aturannya seperti dibawah ini :

1. Klik Menu Setup >Setup Database

2. Aktifkan Fungsi Set up Database kemudian aktifkan fungsinya berupa :
ON untuk Data POS dan Back Office dipisahkan
ON untuk Singkronisasi menggunakan Jaringan (LAN) (Opsi ini dipilih jika data BO dan POS 
dalam satu tempat dan terhubung kabel LAN antara komputer BO dan POS. jika sudah 
ditentukan , klik opsi Back pada pojok kiri atas.



C. Setup Import Data

1. Klik Menu Setup>Setup Import Data

Keterangan :
Data server 

• Pilih Local database jika data BO berada dalam satu komputer dengan POS
• Pilih Server Database jika data BO tidak dalam satu komputer dengan data POS

IP Address
• Di isi dengan No IP komputer BO, jika opsi data servernya Server Database

Protocol
• Di isi kan dengan TCP / IP

File Location
• Untuk penentuan Direktori alamat data BO berada

Data kasir
• Untuk penentuan Data Kasirnya

Selanjutnya tekan tombol Import Data, hal ini dilakukan untuk mengimport data master, setup 
kasir dan setup pembayaran dari data BO.



D. Setup Program
Tentukan Pilihan Gudang POS dengan cara klik Menu Setup>Setup Program>Umum. Pilihlah 
Gudang POS anda. Dengan ketentuan Opsi :
ON untuk hanya tampilkan kuantiti barang dari gudang POS
Opsi gudang POS dipilih sesuai dengan gudang yg akan mengurangi Stock Toko. (dilarang 
memilih gudang All Location dalam setup ini)

      E. Transaksi Penjualan

Klik Menu Penjualan atau tekan Enter untuk masuk ke form penjualan.

Gunakan tombol Pintas untuk menjalankan transaksi sebagai pengganti Mouse :
[F7] pilih pelanggan, [F5] pilih nama salesman, [F2] pencarian item barang, [F9] Untuk Void 
Transaksi, [F8] Untuk Hold Transaksi, [F10] Untuk Payment, [esc] untuk cancel transaksi



        F. Pembayaran Transaksi
Berikut ini tampilan form pembayaran :

Gunakan tombol Pintas untuk menjalankan transaksi sebagai pengganti Mouse :
[F2] Untuk pengisian biaya lain, [F7 ] Untuk pengisian diskon akhir, [F6] Untuk pengisian 
saldo tunai, [F8] Untuk pembayaran dengan kartu, [F4] Untuk pembatalan pembayaran, [F10] 
Untuk proses Cetak

       G. Daftar Transaksi
Daftar transaksi ini berikan List mengenai Daftar Penjualan, Transaksi HOLD, Saldo kasir dan 
Happy Hour.

Dalam List penjualan ini anda dapat mengedit dan menghapus transaksi (disesuaikan dengan 
akses kewenangan kasir)



      H. Laporan
Menu ini digunakan untuk melihat semua laporan yang berkaitan dengan transaksi kasir yang 
meliputi :
• Payment 
• Sales Amount
• Sales per category 
• Product List
• Barcode List dll

I. Posting dan Unposting
Posting : Menu dan fungsi ini digunakan untuk memposting / mentransfer transaksi POS ke BO.
Unposting : Menu dan fungsi ini untuk membatalkan

      J. Fasilitas Saldo Awal Kasir
Anda dapat menggunakan fasilitas saldo awal kasir dengan mengaktifkan terlebih dahulu pada 
menu setup>setup program>umum, aktifkan fungsi “ gunakan saldo awal transaksi”. Fasilitas 
ini berfungsi untuk merekam history saldo perkasir serta saldo penambah dan saldo akhir kasir.

      K. Fasilitas Diskon Happy Hour
Anda dapat menggunakan fasilitas diskon happy hour dengan mengaktifkan terlebih dahulu 
pada menu setup>setup program>umum, aktifkan fungsiu “Gunakan diskon semua barang”. 
Fasilitas ini berfungsi untuk pengaturan diskon barang per settingan hari dan jam diskon.

L. Menu Opsi Setelan Pengguna
Untuk masuk ke  opsi ini klik menu setup>setup program>setelan pengguna. Opsi ini 
digunakan untuk memberikan batasan akses wewenang tambahan untuk user kasir dan 
administrator


