
RonaDigitech
Transform and realization your idea with us



Our

Portofolio
Software Developer & Digital
Marketing

Web Applications

Mulailah langkah kecil pada impian anda dengan
memiliki website yang elegan dan berkelas dengan
desain yang modern, responsive dan harga yang
terjangkau

Mobile Apps

Optimalkan pelayanan dan permudah akses bisnis
anda melalui aplikasi mobile sebagai pendukung
bisnis anda

Digital Marketing &
Content Creator

Hubungkan bisnis anda dengan target pasar
diberbagai channel pemasaran internet yang efektif



Solution
List 1-3 ways your company

proposes to solve them.

Tradana

Trans

Travel
 

Latar Belakang Pengembangan Sistem

Semakin banyaknya pelanggan yang menggunakan jasa
travel dari tradana trans , perusahaan travel ini
memutuskan untuk bekerja sama dengan ronadigitech
untuk melakukan pengembangan bisnis ke arah lebih
baik, dengan melakukan konsultasi pada sektor teknologi
kepada kami, dapat diambil kesimpulan akhir untuk
melakukan pegembangan website dan aplikasi mobile,
dengan tujuan utama dari sisi konsumen adalah untuk
mempermudah konsumen dalam mengetahui dan
menggunakan produk apa saja yang disediakan serta
informasi terkini yang diterbitkan, sedangkan dari sisi
internal perusahaan sendiri adalah untuk mempermudah
kegiatan proses transaksi dan pencatatan transaksi yang
terjadi dalam ruang lingkup konsumen terhadap
perusahaan.



Modul & Feature
“Booking dan order” tiket travel, hotel, paket wisata, sewa
kendaraan dan pengiriman barang secara online.
“Payment Gateway” dalam mempermudah dan
mempersingkat alur bertransaksi.
“Banner” agar informasi terkini dapat diketahui oleh
pelanggan.
“Rekapitulasi Transaksi” secara otomatis yang
mempermudah admin dalam melakukan pencatatan
transaksi.
“Visualisasi data Transaksi” keseluruhan yang dapat
menggambarkan dalam bentuk grafik transaksi dalam kurun
waktu tertentu (mingguan, bulanan dan tahunan).
“Artikel” sebagai referensi konsumen yang dapat
membantu dalam memilih kota tujuan berlibur.
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Halaman Utama (Home)

Searching Box untuk Mencari keselurahan produk
berdasarkan keyword
Daftar Produk maupun layanan yang di sediakan
List Travel yang di rekomendasikan
Artikel yang ditampilakan dari admin kepada pelanggan
List wisata yang di rekomendasikan
List hotel yang di rekomendasikan
Menu Navigasi yang mempermudah menuju menu
lainya.



Halaman Bus Travel

Tujuan Keberangkatan
Pemilihan tanggal Keberangkatan
Tombol Submit untuk mencari travel terkait
Daftar Travel yang tersedia
Foto Bus Travel
Deskripsi Produk dan harga
Lokasi Penjemputan
Tombol Sumbit untuk mencari seat yang
tersedia
Pemilihan Seat atau posisi duduk
penumpang



Halaman Order Hotel

Rekomendasi Hotel Terbaik
List Hotel yang tersedia
Kumpulan foto Hotel Terkait
Nama dan Harga Hotel
Dsekripsi Hotel
Booking Form



Halaman Paket Wisata

Reomendasi Paket Wisata
List Paket Wisata
Foto Paket Wisata
Nama dan Harga Paket Wisata
Deskripsi Paket wisata
Booking Form



Halaman Sewa Mobil

Rekomendasi Sewa Mobil
List Kendaraan
Foto Mobil yang di sewa
Nama dan Harga mobil
Deskripsi mobil
Booking Form



Halaman Pengiriman Barang

Order Form
Tombol Submit Data



Halaman Cart / Keranjang Belanja

List item yang sudah dipilih
Button untuk Menambahkan
produk yang ingin dibeli
kembali
Rincian Transaksi
Button Checkout



Halaman Kupon

Form kupon
Detail transkasi potongan harga
Button Checkout



Halaman Order Form

Pengisian Detail Data diri
Total Keseluruhan Transaksi
Pemilihan metode pembayaran
menggunakan payment gateway
Tombol Submit



Invoice

Detail Transaksi
Tombol Submit



Halaman History Order

List History Order



Halaman

Dashboard

Admin

Berguna untuk memanage seluruh orderan dari seluruh
produk yang ada pada Tradanatrans.

Berguna untuk memanage seluruh customer yang telah
terdaftar pada aplikasi Tradanatrans.

Berguna untuk memanage kupon.

Berguna untuk melihat grafik dari seluruh transaksi yang
dilakukan pada aplikasi Tradanatrans.



Halaman

Order 
Admin

Berguna untuk mensortir kondisi transaksi
List nama dari customer yang memesan produk
Tradanatrans
Status dari orderan masing-masing customer
Total harga yang dipesan oleh customer
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Halaman

Customer

Admin

Nama dari customer yang sudah memiliki akun
Total dari pesanan yang sudah dilakukan beserta jumlah
harga total pengeluaran dari hasil pesanan
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Halaman

Coupon

Admin

Code kupon yang dapat digunakan oleh customer
Total penggunaan kupon dan batas limit penggunaan
kupon
Tombol untuk menambahkan Kupon
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Create

Coupon

Admin

Untuk memasukan kode kupon yang nantinya digunakan
oleh customer
Untuk mengisi deskripsi kupon
Type dari diskon yang akan diberikan disarankan untuk
menggunakan type diskon “ Fixed Cart Discount “ untuk
memudahkan perhitungan.
Jumlah kupon yang dapat digunakan oleh pelanggan
Tanggal berkahir kupon
Limit dari penggunaan kupon
Limit dari penggunaan kupon per customer
Berguna untuk menyimpan kupon yang telah dibuat
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Halaman

Grafik

Admin

Berguna untuk mensortir kondisi grafik
Berguna untuk memprint out hasil statistik

1.
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Halaman

Order Kargo

Admin

Berguna untuk melihat data pengiriman barang, Pilih
Tradana Cargo pada select drop down lalu klik tombol “ GO ”
yang ditunjukan pada nomor 2
Berguna untuk mensortir tanggal.
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Manajemen

Travel

Admin

Nama dan kode dari kendaraan travel yang tersedia pada
Tradanatrans.
Kolom untuk mencari kendaraan travel yang tersedia pada
Tradana Trans.
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Manajemen

Order Travel

Admin

Untuk Mensortir penumpang travel guna memudahkan
pencarian data
Untuk mengedit detail dari penumpang travel
Untuk mencetak tiket yang sudah dipesan penumpang
travel
Untuk menghapus data penumpang travel
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Manajemen

Jadwal Travel

Admin

Berguna untuk mensortir keberangkatan travel
Berguna untuk melihat ketersediaan kursi pada travel yang
dipilih.
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Halaman

Sales Detail

Admin

Berguna untuk mensortir data penjualan tiket travel guna
memudahkan pencarian
Berguna untuk melihat detail dari pesanan pelanggan
Berguna untuk mencetak laporan data transaksi travel per
pelanggan
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Manajemen

Product

Admin

Berguna untuk memfilter guna memudahkan pencarian
data produk yang tersedia pada Tradanatrans
Nama dari produk
Harga dari masing-masing produk
Tombol untuk menambahkan Produk Terbaru
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Source Code , Server dan Domain

1 Tahun & Maintenance Berkala

Link prototype :
Travel.ronadigitech.com

Spesifikasi

Pengembangan
Estimasi Biaya
70 - 120 Juta Rupiah

Waktu

Pengembangan
2 - 3 Bulan

*Estimasi harga dapat dinegosiasi tergantung tingkat
kompleksitas aplikasi yang dibutuhkan oleh client

Web : Wordpress
Mobile Apps : 

       Front end : React JS + Typescript JS
       Back End : Woocommerce & Laravel


