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MISI 
 

Sebagai salah satu perusahaan yang memproduksi sepatu, precise 
memiliki misi menciptakan produk sepatu khusus sport dimana kenyamanan 
dan keinginan konsumen adalah tujuan utama dari pembuatan produk ini ( do 
with style). 

Dari tahun ke tahun telah terjadi beberapa perubahan, untuk tahun 2008 
perubahan akan dilakukan menyeluruh baik dari segi produksi, teknologi 
informasi, tenaga kerja dan manajemen. 
 

Perubahan teknologi dari tahun ketahun menuju kepada sesuatu yang 
lebih baik yang mungkin sudah tertinggal jauh, namun sebagai perusahaan yang 
sedang berkembang tidak ada salahnya untuk mencoba hal-hal baru seperti 
melakukan perubahan terhadap system teknologi yang ada untuk mendukung 
penyampaian informasi yang sangat dibutuhkan oleh pihak manajemen. 
 

Dari beberapa system yang kita gunakan keefektifan penggunaan system 
teknologi masih belum dirasakan. Dari hasil survey terhadap bagian-bagian yang 
menggunakan system ini, terdapat beberapa kesulitan yang menghambat 
pekerjaan.  
 

Contohnya pada saat ini system menggunakan teknologi SMS untuk 
pelaporan penjualan. Disisi lain system ini membantu efisiensi waktu terhadap 
pembuatan laporan penjualan, namun system ini juga sering menimbulkan 
masalah terutama berhubungan dengan produk yang dijual dimana akibat 
kesalahan pengetikan SMS barang yang terjual tidak sesuai dengan barang yang 
dilaporkan. 
 

Perkembangan lain didunia teknologi yaitu penjualan online, perusahaan 
perdagangan dapat dengan bebas melakukan penjualan online sebagai 
alternatif lain dari perdagangan. Saat ini perusahaan telah memiliki website 
dimana berisi mengenai sekilas perusahaan dan produk-produk yang dijual 
dipasaran. Web ini dapat digunakan sebagai peluang dari penjualan online. 
 

Ditahun 2008 perusahaan akan mencoba untuk memakai teknologi baru 
dimana hampir semua perusahaan dagang telah memakainya yaitu system 
barcode. Diharapkan system ini memiliki kelebihan yang dapat membantu 
bagian administrasi penjualan khususnya yang diharapkan lebih baik dari 
system sebelumnya. 
 



 Perencanaan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 
1. Bagian IT akan membuat system barcode yang disesuaikan dengan 

system yang telah ada. 
2. Percobaan system dengan user pengguna system di pusat 
3. Perubahan system di kantor-kantor cabang 

 
 Pembelian Material 

1. Alat scaning Barcode untuk setiap cabang  
2. Alat pembuatan Barcode 

 
Selain perencanaan tersebut diatas, untuk jangka waktu 1 tahun kedepan 
perusahaan akan mencoba alternatif lain dari penjualan yaitu penjualan online. 
 
 
 


