Panduan Download Dan Install Aplikasi Kresna Direct
Kresna Securities memahami dan mengerti bahwa dalam mendapatkan informasi pergerakan harga
saham dan melakukan transaksi di Pasar Modal, Investor memerlukan layanan yang cepat, nyaman
dan terpercaya.
Dengan dukungan kehandalan sumber daya yang dimiliki, dan inovasinya untuk memberikan
kemudahan dan kecepatan dalam mendapatkan informasi pergerakan saham dan melakukan
transaksi bagi Investornya, PT Kresna Graha Sekurindo Tbk dengan bangga mempersembahkan
“Kresna Direct”.
Melalui Kresna Direct, Investor dapat berintraksi langsung dengan Bursa Efek Indonesia (BEI),
sekaligus memantau pergerakan harga saham real time, melakukan analisa dan eksekusi transaksi
sendiri secara Online Trading tanpa harus menunda dan menyita waktu bila dilakukan secara
konvensional, dengan memanfaatkan perkembangan teknologi internet pada saat ini dan dengan
dukungan system keamanan yang tinggi.
, dimana pada
Aplikasi Kresna Direct merupakan Versi Client Server yang mengunakan Java
saat Kresna Direct akan digunakan harus terlebih dahulu aplikasi Kresna Direct ter-install di
komputer.
Aplikasi Java & Kresna Direct dapat diperoleh melalui :
• Datang ke Cabang Kresna
• Download melalui Website: http://www.kresnadirect.com/
Tahapan Instalasi dapat dilakukan dengan cara berikut :
1. Pastikan komputer Anda telah ter-install Aplikasi Java
Cara melakukan pengecekan adalah :
• Pada menu Start, pilih Run
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•

Ketik cmd

•

Ketik Java -Version

Kalau Aplikasi Java sudah ter-install (version harus diatas 1.6.0.00) akan tampil:

Bila tidak muncul “Java Version”, maka anda harus melakukan instalasi Aplikasi Java terlebih dahulu.
2. Download Aplikasi Java.

Setelah download aplikasi Java telah berhasil dilakukan, silahkan melakukan instalasi Java melalui
file Jre.exe.
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3. Download Aplikasi Kresna Direct,

•

Kemudian klik Save File.

•

Setelah download selesai, baru jalankan file KresnaDirectSetup.exe

4. Install Kresna Direct.

Langkah 1, klik next

Langkah 2, klik next
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Langkah 3, klik Next

Langkah 4, klik “create a desktop icon” dan Next

Langkah 5, klik Install

Aplikasi Kresna Direct sudah siap untuk digunakan
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