
Manual Book 
“Cetak data SI dgn beberapa Template pada 

list SI” 

A. Mencetak transaksi Faktur Penjualan (Sales Invoice) 

Mencetak transaksi Faktur Penjualan yang sudah di input adalah hal yang lumrah, karena             
faktur penjualan yang sudah di buat harus diberikan ke pelanggan untuk melunasi piutang             
penjualannya dan menjadi bukti bahwa pelanggan tersebut memiliki piutang. Print faktur           
penjualan di FINA adalah hal yang cukup mudah dilakukan, hanya tinggal pilih template yang              

digunakan (Pojok Kanan Atas) jika ada lebih dari 1 (satu) desain template dan klik logo                

akan langsung memunculkan tampilan template yang di pilih dan klik logo Jika ingin              
dicetak. 

Terkadang user terlalu asik input sehingga lupa setiap selesai input untuk selalu print atau              
ingin menginput dahulu semua transaksi jika sudah selesai baru akan di print, hal ini yang akan                
memakan waktu lebih lama untuk melakukan print transaksi karena harus membuka kembali            
transaksi yang sudah di input lalu melakukan print. 

Apakah ada cara cepat untuk melakukan print faktur penjualan tanpa harus membuka            
kembali transaksi yang sudah di input? 

Ada, FINA sudah menambahkan fitur tambahan untuk melakukan print dari beberapa nomor            
faktur penjualan sekaligus tanpa harus membuka satu per satu transaksi yang sudah di buat. 

B. Cara Penggunaan. 

Mencetak beberapa invoice sekaligus tidak perlu ada settingan khusus, langsung bisa di pakai,             
berikut cara pakainya. 

User yang akan menggunakan fitur ini harus di izinkan print faktur penjualan di otorisasi user.  

Persiapan – Pengguna  – Profil Pengguna 

 
 



 

Buka Daftar Trasaksi – Penjualan – Faktur Penjualan 

 

Klik Tanda Panah yang ada di logo Print  da pilih Print Invoice With Filter. 

 

Setelah di klik akan otomatis memunculkan pop untuk untuk mengisi nomor faktur mana saja              
yang akan di print. 

 
 



 

 

 

 

Setelah di klik OK, Pilih akan di cetak menggunakan printer mana. 

 
 



 

 

*Note 

Akan memunculkan warning jika salah satu dari (B-4) ada yang tidak di isi. 

 

 

(B-6) Waring yang akan terjadi jika Kolom “Dari No. SI” tidak di isi. 

 
 



 

 

(B-7) Warning yang akan terjadi jika Kolom “Sampai No. SI” tidak di isi. 

 

 

(B-8) Warning yang akan terjadi jika tidak memilih template yang akan di print. 

 

 
 




