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Email : onsite@cpssoft.com  

 

FORM ONSITE REQUEST 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIODATA PERUSAHAAN 
 

Nama Perusahaan :  

Alamat :  

   

Telpon & Fax :  

Email :  

Contact Person & HP :  

Jabatan :  

Bidang Usaha   

ACCURATE Versi: ……….. : SE / DE / EE 

Kode ONSITE RESERVATION   
 
Latar Belakang perusahaan dan permasalahan yang di hadapi : 
(harap diisi sejelas-jelasnya, guna membantu team Implementator kami)  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Cara pengisian : 

1. Isikan Biodata perusahaan dengan lengkap. 

2. Pada kolom Kode ONSITE RESERVATION isikan sesuai dengan Kode Onsite Reservation (lihat lembar lampiran) 

3. Pada bagian Latar Belakang perusahaan dapat di isi dengan keterangan atau tujuan pengambilan implementasi.  

4. Semua bagian dan field pada form ini wajib di isi, guna membantu implementator kami. Form yang tidak lengkap tidak akan 

diproses. 

5. Form ini terdiri dari 2 lembar yang wajib dibubuhkan ttd & stempel perusahaan sebagai tanda persetujuan pemesanan, 

kemudian dikirimkan ke CPS by Fax ke 021 - 5694 4622 atau email ke onsite@cpssoft.com sebagai tanda pemesanan. 

 

Pemesan 

 

 

Tanda tangan  & Nama Jelas 

PROMO- Quicky Plan 
( 1 minggu implementasi, max. 5 hari kerja, oleh 1 orang) 

 

  Rp. 2.000.000                              Rp. 1.500.000,- 
 

* Berlaku dari tanggal 18 Agustus – 14 September 2009 

BAYAR 

ABC : 

 

Nama Nama Sales : 

 
Paraf :  
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Nama Perusahaan : ______________________________________ 

Contact Person  : ______________________________________ 

No. Telephone : ______________________________________ 

 

Syarat dan Ketentuan Onsite : 

a. Kepastian jadwal implementasi akan dikonfirmasi oleh CPSSoft segera setelah form Onsite Request diterima oleh CPSSoft 

melalui fax dan email. 

b. Jumlah paket yang disediakan hanya sesuai dengan yang tersedia di Form ONSITE RESERVATION. Jika jumlah paket yang 

CPSSoft sediakan di dalam form ONSITE RESERVATION sudah penuh, maka Promo Onsite ini sudah tidak berlaku lagi. 

c. Setelah CPSSoft mengkonfirmasi dan jadwal Implementasi sudah disepakati, lakukan pembayaran paling lambat 3 hari 

kerja sebelum pelaksanaan Implementasi. 

d. Durasi pelaksanaan implementasi ACCURATE adalah maksimal 8 jam per harinya (termasuk istirahat siang) dan 

tidak dapat di akumulasikan ke hari yang lain.  

e. Waktu pelaksanaan Implementasi ialah dari pukul 9:00 – 17:00. Jika Implementator kami terlambat, maka 

Implementator kami wajib mengganti waktu keterlambatan hanya di hari yang sama bukan di hari yang lain 

f. Untuk Paket  Quickie  Plan 

 

 

 

 

 

 

 

g. Biaya Transportasi Implementator ke Customer diwilayah sbb:  

� DKI Jakarta – Tidak ada  

� Tangerang, Bekasi, Depok – Dikenakan Rp 35.000,- per harinya 

� Khusus untuk Wilayah Bogor – Dikenakan Rp 50.000,- per harinya 

� Wilayah diluar daftar diatas maka perusahaan wajib menyediakan transportasi dan akomodasi sesuai dengan 

standard fasilitas CPS (Customer diluar wilayah diatas bisa meminta form List Implementator dari CPSSoft) 

h. Tugas Implementator mencakup : 

� Membantu Customer untuk persiapan data-data awal yang di butuhkan di ACCURATE 

� Mengimplementasikan ACCURATE 

� Membantu menyusun laporan keuangan perusahaan 

� Mengajarkan Customer bagaimana cara penggunaan ACCURATE dan laporan-laporan yang akan digunakan 

� Customize laporan dan faktur 

      

 

 Saya menyatakan telah membaca, mengerti dan bersedia mematuhi seluruh syarat dan ketentuan implementasi yang berlaku.  

 
 
 

  
Pemesan 

 

 

 

Tanda tangan  & Nama Jelas 

Waktu pelaksanaannya harus berurutan sesuai dengan jumlah hari yang sudah Customer Pilih pada form Onsite 

Reservation.  

Contoh:  

Paket Quickie Plan (5 hari kerja), waktu pelaksanaan seharusnya Senin – Jumat atau tanggal 10-14 Agustus. 

Namun pada hari selasa tgl 11 Agustus, Customer meminta penjadwalan ulang, maka hal ini tidak dimungkinkan 

lagi dan Implementasi akan tetap berjalan seperti kesepakatan awal. 

ABC : 

 

Nama Nama Sales : 

 
Paraf :  


