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Description :
Saat ini infrastruktur bisnis tidak terlepas dalam teknologi informasi yang
semakin berkembang. Kebutuhan Eksekutif dalam mengawasi dan memberikan
suatu keputusan berdasarkan laporan yang diterimanya untuk mengelola bisnis
kedepan membutuhkan sistem yang mampu membntu meringankan tugasnya
tersebut. Oleh sebab itu perusahaan membutuhkan Sistem Informasi Eksekutif
yang ditujukan untuk seorang Eksekutif. Revac Kalstar Aviation adalah sebuah
aplikasi yang diperuntukan oleh Eksekutif perusahaan untuk mengetahui
informasi mengenai perusahaan. Informasi tersebut meliputi laporan penjualan
tiket pesawat, laporan total pendapatan perusahaan dan tampilan grafik yang
juga memberikan informasi mengenai tingkat penjualan tiket dan total
pendapatan perusahaan bagi seorang Eksekutif. Serta kegunaan lainnya seperti
pengaturan dalam penggunaan aplikasi. Seiring dengan berjalannya aplikasi ini,
penguna menemui beberapa kekurangan dalam mengakses aplikasi ini sehingga
kebutuhan akan informasi yang dibutuhkan belum dapat terpenuhi. Hal inilah
yang membuat perusahaan penyedia aplikasi melakukan pengembangan sistem
guna memperoleh informasi yang lebih lengkap dan tepat dari sistem yang telah
dikembangkan. Pengembangan tersebut dilakukan dengan membuat dashboard.
Pada aplikasi yang sedang berjalan tersebut dan laporan yang memudahkan
Eksekutif dalam mengetahui perkembangan perusahaan. Pengembangan juga
dibuat dalam sistem untuk pengelolaan data dan validasi waktu bagi Eksekutif
dalam mendapatkan informasi yang sedang dibutuhkan.

Contributor :  Fransiskus Adikara, S.Kom, MMSi

Date Create :  26/07/2013 

Type :  Text

Format :  pdf

Language :  Indonesian

Identifier :  UEU-Undergraduate-200981091

Collection :  200981091

Page 1



Source :  Undergraduate theses informatics techniques faculty

Relation COllection:  Universitas Esa Unggul

COverage :  Sivitas Akademika Universitas Esa Unggul

Right :  Copyright @2013 by UEU Library. This publication is protected by copyright and per obtained
from the UEU Library prior to any prohibited reproduction, storage in a re transmission in any
form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, reco For information regarding
permission(s), write to UEU Library

Full file - Member Only
If You want to view FullText...Please Register as MEMBER

 

Contact Person : 
Astrid Chrisafi (mutiaraadinda@yahoo.com)

 

Thank You,

 

 

Astrid ( astrid.chrisafi@esaunggul.ac.id )

Supervisor

Page 2


