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Mengatur keuangan kini lebih mudah!
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Fitur pada aplikasi Fundtastic dapat membantu anda dalam mengatur keuangan anda

Merencanakan keuangan dan mengelola keuangan.Â
Setelah membaca istilah di atas apa kesan yang ditimbulkan? Mungkin sebagian besar akan
menjawab terkesan serius, rumit dan sulit dilakukan. Hal-hal yang berkaitan dengan keuangan
memang biasanya memberikan kesan yang kurang menyenangkan karena harus berkutat dengan
angka-angka danÂ budgeting. Belum lagi jika rupanya setelah di hitung biaya pengeluaran bulan
tersebut ternyata memakan 70% total penghasilan. Artinya harus berhemat dan menahan diri untuk
tidak berbelanja. Padahal mengatur dan merencanakan keuangan merupakan hal yang perlu
dilakukan. Dengan mengatur keuangan dengan baik, anda dapat memiliki uang tabungan, masa
depan atau hari tua anda lebih terjamin dan kondisi finansial yang lebih stabil dan teratur. Jika
sudah begitu anda dapat mencapaiÂ goalsÂ yang anda inginkan. Mulai dari membeli rumah, pergi
liburan, melakukan hobi dan lain sebagainya. Sebenarnya mengatur atau mengelola keuangan itu
tidak sulit. Untuk memulainya, anda dapat mulai dengan melakukan hal-hal kecil yang terkesan
sederhana. Misalnya adalah dengan mencatat pengeluaran harian anda. Dengan melakukan
pencatatan pengeluaran, anda dapat mengetahui berapa jumlah uang yang anda keluarkan dan
kebutuhan mana yang setidaknya perlu di hemat. Akan tetapi, aktivitas yang padat seringkali
menjadi penghalang. Waktu untuk beristirahat saja tidak cukup, apalagi mencatat dan menghitung
pengeluaran? Harus rutin dilakukan lagi!
Nah, aplikasi Fundtastic mungkin bisa menjadi malaikat penolong bagi anda yang ingin mengelola
keuangan secara rinci dan akurat tetapi tetap mudah dilakukan. Fundtastic merupakan aplikasi
pengelola keuangan yang secara otomatis dapat mencatat seluruh pengeluaran, kemudian
mengakumulasikannya dan memberikan saran pengeluaran manaÂ yang sebaiknya dikurangi.
Selain itu, Fundtastic juga dapat menjadi pengingat agar anda tidak overbudget,Â sehingga anda
dapat menabung dengan konsisten setiap bulannya. Bagi anda yang tertarik untuk berkonsultasi
denganÂ Financial planner,Â melalui aplikasi Fundtastic anda dapat terhubung dengan CFP
(Certified Financial Planner) dan berkonsultasi baik melalui chatting, callingÂ ataupun bertemu
secara langsung. Apa saja sih keunggulan dimiliki oleh Fundtastic hingga bisa mengelola keuangan
dengan mudah dan akurat?

Transaksi Otomatis dicatat
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Bagi anda yang merupakan nasabah bank Mandiri dan BCA, anda dapat menghubungkan rekening
anda secara langsung pada aplikasi Fundtastic. Jika anda telah menghubungkan rekening anda,
maka transaksi yang anda lakukan melalui bank sudah terinput secara otomatis pada aplikasi, anda
cukup mengkategorikan jenis transaksi yang dilakukan tergolong kategori apa.

Split bill

Tidak hanya men-trackingÂ transaksi yang anda lakukan melalui bank, dengan aplikasi Fundtastic
anda juga dapat mengkategorikan pengeluaran yang anda gunakan dalam satu kali transaksi
penarikan tunai dari ATM.Â Misalnya, melalui ATM anda menarik uang 500.000. Uang tersebut
ingin anda gunakan untuk membayar berbagai keperluan yang berbeda.Â Fitur split bill ini
memungkinkan anda untuk mengkategorikan pengalokasian uang tunai anda, sehingga anda
mengetahui secara detail penggunaan uang tunai tersebut.

Wallet

Dalam aplikasi Fundtastic terdapat fitur wallet yang dapat anda gunakan untuk merencanakan
keuangan anda selama periode satu bulan. Anda dapat memasukkan informasi-informasi seperti
kapan tanggal anda mendapatkan gaji, jumlah biaya untuk transportasi, biaya untuk makan dan
biaya untuk keperluan anda lainnya. Melalui fitur wallet ini lah, Fundtastic dapat memantau
seberapa besar pengeluaran dan pengeluaran mana yang perlu dikurangi. Dengan demikian, anda
dapat memiliki uang tabungan secara konsisten setiap bulannya. Jika memiliki tabungan yang
konsisten artinya anda selangkah lebih maju untuk mencapai keinginan anda.
Aplikasi Fundtastic dapat anda download di smartphone anda melalui playstore ataupun app store
secara gratis. Kini siapapun mulai dari muda hingga dewasa dapat mengatur keuangannya dengan
tepat dan mudah.
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