
BBFinRec (Blackberry Financial Record)

BBFinrec Adalah sebuah aplikasi yang diperuntukkan bagi pengguna blackberry, Fungsi 
utama applikasi ini adalah untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran uang kita. 
Tentunya kita pernah mengalami di akhir-akhir bulan, kok uang kita tinggal sedikit, tentu 
kita nertanya kita belikan apa saja uang kita itu. Dan kita tidak pernah tahu berapasih 
uang yang kita belanjakan dalam 1 bulan. BBFinrec dibuat bertujuan untuk menjawab 
permasalahan ini. Pada versi awal ini BBF hanya bisa dijalankan dengan blackberry OS 5

Menu-menu apa saja yang ada pada BB ?

Setelah kita menginstall BBF pada blackberry, maka akan mucul icon

Klik icon BBF, untuk menjalankan applikasi BBF, pada saat pertama kali buka, akan 
mucul message Gears security Warning. Centang Remember my Decission for this site, 
setelah itu klik yes.



 Cashflow Out
Digunakan untuk mencatat pengeluaran uang.
Misalkan tanggal 08 Agustus 2010 kita makan siang, dengan nasi padang

Tekan tombol Save, akan muncul pesan “Save Data Success”



Perhatikan tampilan dibawah “tombol view last 10 records” muncul list data yang kita 
isikan (10 record terakhir). Pada list ini kita dapat merubah/mengedit  atau menghapus 

 data yang sudah tersimpan.

Tombol view last 10 records berfungsi untuk menampilkan 10 record terakhir yang kita 
simpan

 Cashflow In
Digunakan untuk mencatat pemasukan uang.
Misalkan tanggal 1 Agustus 2010 kita menerima gaji bulanan sebesar 5 juta.

Tekan tombol Save, akan muncul pesan “Save Data Success”



Perhatikan tampilan dibawah tombol “view last 10 records” muncul list data yang kita 
isikan (10 record terakhir). Pada list ini kita dapat merubah/mengedit  atau menghapus 

 data yang sudah tersimpan. 

Tombol view last 10 records berfungsi untuk menampilkan 10 record terakhir yang kita 
simpan.

 Daily Report 
Digunakan untuk menampilkan data-data yang telah kita masukkan



Klik tombol View Data(Daily Summary). Akan menmapilkan data pemasukan dan 
pengeluaran yang sudah dikelompokkan per hari.

Klik tombol View Data (detail). Akan menampilkan data detail pengeluran dan 
penerimaan uang.

Tombol Export Data berfungsi untuk mengeksport data yang telah kita  simpan ke 
dalam teksfile



 

 Monthly Report
Menu ini digunakan untuka menampilkan laporan pemasukan dan pengeluaran 
dikelompokkan perbulan. 
Pada saat pertama tampil, laporan 3 bulan terakhir

Klik tombol View Chart untuk menampilkan chart berdasarkan data diatas.

Khusus untuk chart ini, dalam penampilannya membutuhkan koneksi ke internet.

Tombol Last 6 Month untuk menampilkan data 6 bulan terakhir
Tombol Last 12 Month untuk menampilkan data 12 bulan terakhir..



 Application  Manual
Petunjuk penggunaan aplikasi.

Penting.
Untuk Saat ini BBF hanya dapat berjalan pada Blackberry OS 5


