ABSTRAK

PT Citra Vita Buana adalah supplier alat-alat medis di Indonesia yang

A

menjadi agen tunggal pemegang merk untuk tujuh merk dagang yang memiliki

AY

puluhan tipe produk dengan kisaran harga masing-masing tipe antara dua puluh
juta sampai empat ratus juta rupiah. Dalam menjalankan proses administrasinya
terjadi beberapa hal yang belum optimal di PT Citra Vita Buana. Menyikapi hal

AB

tersebut, dibutuhkan sebuah sistem yang mampu untuk menangani transaksi
pemesanan produk secara terpusat dan dapat diakses oleh kantor cabang maupun

R

kantor pusat PT Citra Vita Buana.

Sistem yang dibangun adalah berbasis web dan diharapkan mampu

SU

memfasilitasi admin pusat maupun pihak marketing dalam menjalankan proses
pemeliharaan data, pemesanan data produk, persetujuan transaksi dan
pengecekan status transaksi. Setelah implementasi dan pengujian, dengan

M

diterapkannya sistem berbasis web untuk menangani transaksi pemesanan secara
terpusat dapat meminimalisir kekeliruan yang terjadi dan dapat menghasilkan

O

laporan yang dibutuhkan baik oleh kantor cabang maupun kantor pusat PT Citra

IK

Vita Buana.

ST

Kata kunci: Sistem Informasi, Penanganan Transaksi, Web
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