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Bagian I

Pendahuluan
Hai Smart User,
Terima kasih Anda senantiasa setia menggunakan produk-produk unggulan Genta
Tekno. Selain Aplikasi Kasir Toko Portable yang sudah populer lebih dulu, kami juga
menghadirkan aplikasi bernama EQioZ Olshop.
Berbeda dengan Kasir Toko Portable yang dapat digunakan oleh hampir semua
segmen pedagang, EQioZ Olshop lebih menyasar ke pedagang online. Jika Anda
pemilik toko online, atau setidaknya berencana membangun toko online, aplikasi ini
adalah salah satu alternatif yang tepat.
EQioZ Olshop tetap kami rancang dengan karakter khas karya Genta Tekno yang
simpel dan mudah dipahami. Anda yang sudah familar dengan Kasir Toko Portable,
kemungkinan besar tidak akan mengalami banyak kendala ketika mengoperasikan
EQioZ Olshop.
Konsep utama EQioZ Olshop adalah menghadirkan platform aplikasi toko online yang
terintegrasi juga dengan sistem kasir. Jadi, selain mampu mengakomodasi mobilitas
toko online, EQioZ Olshop menyempurnakannya melalui catatan pembukuan yang
jelas dan lengkap.
Semoga EQioZ Olshop dapat membantu memudahkan usaha Anda. Tak lupa, doa
tulus senantiasa kami panjatkan agar usaha Anda kian sukses dan menuai berkah
berlimpah.

Salam Hangat Kami
Tim Genta Tekno
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Bagian II

Syarat & Ketentuan
Kami,
(Genta
Tekno),
berusaha
memposisikan pengguna (user) sebagai mitra
dan sahabat kami dalam berkarya. Setiap
kebijakan yang kami ambil, tak pernah lepas
dari nasihat dan usulan-usulan user.

Kami memahami mungkin Anda lebih
menyukai jika EQioZ Olshop ini gratis. Namun
setelah mengetahui alasannya, tentu Anda
dapat menyikapi hal ini dengan lebih
bijaksana.

User adalah inspirasi kami dalam berkarya
dan menentukan kebijakan, termasuk pada
aplikasi EQioZ Olshop ini.

EQioZ Olshop adalah aplikasi massal

Oleh karena itu, sebelum Anda terlanjur
menggunakan, dan agar tidak menyesal di
kemudian hari, mohon perhatikan syarat dan
ketentuan di bawah ini :
EQioZ Olshop
berbayar

adalah

aplikasi

online

Setelah menghadirkan aplikasi gratisan dan
offline bernama Kasir Toko Portable, kami
menghadirkan pula aplikasi berbayar versi
online yang bernama EQioZ Olshop ini.
Mengapa harus berbayar? Bukankah lebih
baik gratis? Ya, aplikasi EQioZ Olshop
terpaksa harus berbayar karena ada
tanggungan biaya rutin yang harus kami
keluarkan setiap periodenya. Salah satunya,
adalah biaya langganan sewa server.
Pada Kasir Toko Portable, data tersimpan di
HP masing-masing sehingga kami tidak
membutuhkan biaya sewa server.
Sedangkan pada aplikasi EQioZ Olshop,
(karena merupakan plaform toko online),
maka harus online yang artinya data harus
disimpan di server. Padahal, untuk sewa
server membutuhkan biaya sewa yang terusmenerus.

Sekalipun berbayar sewa bulanan, EQioZ
Olshop merupakan aplikasi yang dirancang
untuk digunakan oleh banyak orang (massal).
Sebelumnya, kami juga telah berulang kali
melakukan riset dengan mendengarkan
usulan dari banyak user.
Namun demikian, keterbatasan untuk dapat
memenuhi keinginan masing-masing pribadi
akan tetap muncul. Pada intinya, EQioZ
Olshop tidak mungkin sempurna untuk
memenuhi ekspektasi orang per orang yang
pastinya berbeda-beda.
Kami tidak mungkin mengabulkan setiap
permintaan fitur tertentu untuk kepentingan
satu atau dua orang. Alasannya, karena bisa
berakibat merugikan lebih banyak orang jika
tak benar-benar dikehendaki.
Untuk menjawab permasalahan ini, kami
memutuskan mengeluarkan syarat dan
ketentuan,
bahwa
siapapun
yang
menggunakan EQioZ Olshop harus sudah
menyepakati cara kerjanya terlebih dahulu.
Artinya, mereka yang tak sepakat, dihimbau
agar tidak menggunakan EQioZ Olshop.
Mereka yang bersedia adalah yang benarbenar menyepakati hal ini.
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Mengabulkan
permintaan
segelintir
pengguna, mungkin akan mudah dilakukan.
Namun memastikan bahwa itu dapat
diterima pengguna lainnya, adalah hal yang
dilematis. Resiko terbesarnya menyangkut
kredibilitas usaha kami yang bakal dicap
buruk lantaran tidak konsisten.
Selain itu, merubah rancangan sistem juga
tak semudah yang dibayangkan. Ada
berbagai hal yang bisa berakibat fatal
(seperti kerusakan sistem) yang jarang
diketahui awam. Kami mohon Anda
memaklumi hal ini karena kami termasuk
yang sangat hati-hati dalam menjaga produk
kami.
Lalu bagaimana agar usulan user dapat
dikabulkan? Silahkan menyampaikan usulan,
saran
dan
kritik
melalui
email
gentatekno.cs@gmail.com. Kami pasti akan
membaca, mencatat dan mempertimbangkan
jika suatu saat akan bermanfaat bagi lebih
banyak user.
Dengan hal ini, Anda yang nantinya
mengeluh di tengah-tengah jalan, kami
anggap sudah tidak mematuhi syarat dan
ketentuan penggunaan EQioZ Olshop yang
kami jelaskan ini.
Akses via pc/komputer hanya merupakan
fitur pelengkap
EQioZ Olshop adalah aplikasi kasir yang
dirancang untuk Android. Jika pada
kenyataannya dapat diakses via pc/laptop
(dengan berbagai operating system), itu
sekedar bonus. Pada intinya, EQioZ Olshop
adalah aplikasi Android.
Fitur akses via pc/laptop hanya berfungsi
untuk mempermudah proses transaksi saja.
Dengan layar pc/laptop yang umumnya lebih
lebar,
diharapkan
bisa
membantu
mempermudah Anda melayani customer.

Seiring dengan berkembangnya teknologi,
sebenarnya sudah banyak pc/laptop dengan
sistem operasi Android. Silahkan, itu dapat
pertimbangkan untuk digunakan.
Setelah memahami hal ini, Anda tidak akan
bertanya lagi mengapa fitur yang ada di
pc/komputer tidak sama dengan yang ada di
HP.
Jawaban kami cukup jelas, adalah karena
EQioZ Online Shop merupakan aplikasi
berbasis Android yang hanya dapat
digunakan di OS Android saja.
Publish APK toko online dilakukan oleh
Anda dengan akun pribadi Anda
Agar toko online Anda semakin dikenal oleh
banyak calon pembeli, kami mempersilahkan
Anda mempublish APK Anda di Google Play
Store dengan menggunakan akun developer
Anda sendiri.
Sejak peluncurannya, ada beberapa user
EQioZ Olshop yang meminta kami (Genta
Tekno), untuk membantu mempublish
dengan menggunakan komputer kami. Bukan
kami tak bersedia, namun hal ini sangat
beresiko.
Jika dalam ip adress yang sama melakukan
publish dengan akun developer yang
berbeda-beda, (dan itu dilakukan berulangulang), kami khawatir akan terdeteksi oleh
Google sebagai tindakan yang tidak wajar.
Hal ini menjadi tidak lucu, jika akun
developer kami diblock oleh Google hanya
karena kami membantu publish APK Anda.
Silahkan lakukan publish sendiri, kami sudah
menyediakan tutorialnya di halaman akhir
manualbook ini.
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Bagian III

Mengenal Aplikasi
EQioZ Olshop
A. Apa itu EQioZ Olshop
EQioZ Olshop adalah aplikasi Android yang
berfungsi mengelola sistem toko online.
Mulai dari order, pengiriman, layanan
pelanggan, promosi, laporan-laporan dan lain
sebagainya.
Inspirasi awal hadirnya EQioZ Olshop adalah
menjawab kebingungan mitra-mitra kami
yang akan memulai dari mana jika hendak
membangun toko online sendiri.
Anda yang punya toko online, atau
berencana membangun toko online, EQioZ
Olshop adalah alternatif yang tepat.
Jika Anda pernah mendengar toko online
besar seperti Tokopedia atau Bukalapak,
sebenarnya cara kerja EQioZ Olshop tidak
begitu berbeda. Hanya saja, pada EQioZ
Olshop sistem dirancang untuk toko online
secara mandiri dan dilengkapi dengan sistem
kasir.
Kendati merupakan aplikasi massal, EQioZ
Olshop terpisah antara satu pengguna
dengan pengguna lainnya. Termauk produkproduk yang nantinya dipajang, juga mutlak
produk Anda sendiri-sendiri. Itu tidak
tergabung dengan produk toko-toko lainnya
dimana calon pembeli dapat memilih di
banyak toko.
Termasuk dalam hal promosi, Anda dapat
melakukannya secara mandiri. Kami telah
menyediakan katalog online via website yang
dapat Anda gunakan untuk promosi.

Dari website tersebut, kami sediakan
tautan/link yang mengarah pada APK Anda.
Itu berguna jika nantinya ada calon pembeli
yang hendak order.
Anda yang merasa keberatan untuk
merancang (dari awal sistem) sistem toko
sendiri online dengan biaya tinggi, EQioZ
Olshop dapat menjadi salah satu alternatif.
Alasannya, kendati EQioZ Olshop merupakan
aplikasi massal, namun penggunaannya
terpisah antara satu user dengan user
lainnya.
Dalam hal biaya sewa, kami senantiasa
mengingatkan bahwa mungkin EQioZ Olshop
akan kurang tepat jika digunakan oleh
pemain besar dengan kompleksitas transaksi
yang amat tinggi.
Jika Anda tergolong pemain besar (yang
pastinya pendapatannya juga besar), akan
lebih bijaksana jika Anda membangun sistem
sendiri. Tentunya, dengan biaya yang besar
pula.
Kami menjelaskan hal ini sejak awal, agar
nantinya tidak ada perbedaan persepsi,
termasuk keluhan bahwa sewa bulanan
EQioZ Olshop yang dianggap mahal.
Padahal sebenarnya, ukuran mahal dan
tidaknya bergantung juga dengan hasil yang
didapat oleh usaha Anda.
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B. Kelebihan EQioZ Olshop
Ada beberapa hal yang membuat EQioZ
Olshop patut Anda pertimbangkan untuk
digunakan, diantaranya :
Sistem toko online yang lengkap
Fitur toko online pada Aplikasi EQioZ Olshop
kami rancang dengan selengkap mungkin.
Mulai dari APK Builder, share APK, layanan
pelanggan, katalog produk via website, fitur
chat, hitung ongkos kirim, dan masih banyak
lagi.
Jika Anda pemilik usaha toko online, EQioZ
Olshop mampu mengelola sistem toko online
Anda dengan lengkap, rapih dan canggih.
Terintegrasi dengan sistem kasir
Tak jauh berbeda dengan aplikasi kasir
gratisan karya Genta Tekno yang lebih dulu
populer, (Kasir Toko Portable), EQioZ Olshop
juga menyematkan sistem kasir tak kalah
lengkap. Selain mengelola toko online,
pembukuan usaha Anda terakomodasi
dengan baik.
Anda tak hanya kami berikan keleluasaan
untuk menjalankan toko online, namun kami
pastikan progres usaha Anda terpantau
kesehatannya dari waktu ke waktu. Itu
penting, karena seorang pengusaha tak
cukup hanya butuh cara kerja, tapi juga
butuh pembukuan yang rapih, tepat dan
akurat.
Anda pasti percaya, sehebat dan selaris
apapun usaha Anda, jika tak dapat
memastikan detail pembukuannya, tetap saja
was-was. Anda akan khawatir apakah usaha
benar-benar berkembang sesuai ekspektasi,
atau malah akan menjadi bom waktu.

Dengan sitem kasir yang lengkap, Anda dapat
memantau progres usaha Anda dengan
mengamati pembukuan yang ada. Ini juga
penting,
karenan
nantinya
dapat
dijadijadikan bahan analisa ketika Anda akan
menentukan suatu kebijakan usaha tertentu.
Online, dapat diakses dari mana saja dan
kapan saja
Tidak
semua
pengusaha
memiliki
kesempatan untuk memantau usahanya
secara langsung. Ada kalanya, ia harus
bepergian untuk beberapa kepentingan, atau
hal-hal lainnya.
Dengan EQioZ Olshop, Anda tak perlu resah
dengan laporan usaha Anda. Sistem EQioZ
Olshop itu online, sehingga mampu
mengontrol semuanya, kapan saja dan dari
mana saja. Tentunya, jika terkoneksi jaringan
internet.
Silahkan, Anda login dengan akun PEMILIK
USAHA dan biarkan karyawan Anda
melayani customer dan login sebagai
OPERATOR. Jangan lupa berikan hak akses
secukupnya bagi operator. Dengan demikian,
Anda
tetap
bisa
memantau
perkembangannya.
Jika Anda memiliki beberapa cabang dengan
satu stok (stok digabung), masing-masing
cabang dapat login dengan akun operator.
Namun, jika berharap masing-masing cabang
mengelola stok sendiri-sendiri, maka Anda
harus langganan EQioZ Olshop untuk masingmasing cabangnya.
Ini kami jelaskan dari awal, agar nantinya
Anda tidak menanyakan perihal bagaimana
jika Anda memiliki beberapa cabang.
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Mampu mengontrol posisi sales
Tidak semua pengusaha toko online menjual
produknya secara online. Ada kalanya,
mereka juga membuka toko offline dan
memiliki beberapa tim marketing atau sales
lapangan.
Menjawab kebutuhan itu, kami melengkapi
EQioZ Olshop dengan fitur sales. Anda dapat
melakukan tracking posisi sales via GPS
untuk memantau posisi tim marketing Anda.
Bahkan, hasil penjualan sales juga dapat
dipantau secara realtime.
Jika sales memasuki wilayah yang tidak
terjangkau internet, sales tetap dapat
melakukan penjualan dengan memanfaatkan
etalase offline. Nantinya, jika kembali
terkoneksi internet, sistem akan secara
otomatis melakukan sinkronisasi.
Ini juga berlaku untuk sistem kasir di toko
offline Anda. Ketika terkendala koneksi,
Anda tetap dapat melakukan transaksi.
Sistem akan kembali melakukan sinkronisasi
setelah koneksi internet aktif.
Minim sumber daya, minim biaya
Hal lain yang dapat Anda pertimbangkan
untuk menggunakan EQioZ Olshop adalah
aplikasi ini berbasis Android yang pastinya
hemat listrik. Selain itu, alat utama yang
cukup smartphone, membuat banyak orang
lebih menyukai EQioZ Olshop karena
compact alias mudah ditenteng.
Semakin
canggihnya
perkembangan
teknologi, khususnya pada smartphone,
membuat lebih banyak orang memilih
smartphone Android sebagai alat yang tak
kalah
powerful
dibanding
pc/laptop.
Belakangan, bahkan muncul berbagai
perangkat Android dengan spesifikasi yang
tak kalah gahar dibanding laptop.

Kenyataan ini adalah kabar baik sekaligus hal
yang patut Anda pertimbangkan jika Anda
memilih EQioZ Olshop.
Anda tak akan
ketinggalan jaman jika suatu saat ada
loncatan teknologi yang akan lebih banyak
peralatan menggunakan Android. Termasuk
di dalamnya sistem kasir.
Faktanya sudah cukup banyak. Sejenis game
online yang dulu mustahil menggunakan
Android, pun sekarang menggunakan.
Demikian pula dengan aplikasi berat lainnya
seperti desain grafis atau editing video yang
awalnya tak mungkin dilakukan di Android,
sekarang sudah bisa.
Selain itu, sumber daya yang juga dapat
dihemat berhubungan dengan karyawan.
Anda yang tidak menggunakan EQioZ Olshop,
mungkin akan membutuhkan lebih banyak
karyawan
untuk
mengurus
bidang
administrasi dan pembukuan. Dengan EQioZ
Olshop, hal itu dapat ditekan dan tak perlu
menggaji lebih banyak karyawan.
Menghindari antrean pada penjualan offline
Anda yang memiliki usaha toko online tapi
juga membuka toko offline, fitur APK Builder
dapat digunakan oleh customer untuk
memesan beberapa barang sebelum datang
ke toko Anda.
Mintalah karyawan Anda untuk menyiapkan
produk yang dipesan costomer. Lalu,
selesaikan transaksi setelah customer datang
di toko Anda.
Jangan lupa, lakukan pula pengecekan
kembali untuk memastikan bahwa sudah
sesuai pesanan. Dengan cara ini, proses
mengantre dapat diatasi dengan baik.
Anggap saja Anda melakukan transaksi di
toko online. Silahkan selesaikan transaksi
setelah customer datang dan membayar.
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Reputasi toko online yang semain baik
Menjual produk secara online mungkin saja
dapat dilakukan di Facebook, Instagram dan
media sosial lainnya dengan bantuan chat
WhatsApp atau Telegram.
Namun tak dapat dipungkiri, masih banyak
customer yang tidak mudah percaya dengan
metode jual beli dengan cara-cara itu.
Beberapa konsumen, lebih memilih toko
online yang terpercaya.
Aplikasi EQioZ Olshop memajang produk
Anda di website, mempublish aplikasi Anda
di Google Play Store, dan menyediakan
layanan chat pada aplikasinya langsung. Itu
akan membuat reputasi toko online Anda
dianggap serius dan tidak main-main.
Yang jelas, toko online Anda akan tampak
keren dan terlihat tidak amatiran. Hal ini
akan meningkatkan kredibilitas usaha dan
meyakinkan calon pembeli untuk membeli
atau berlangganan di toko online Anda.
Melakukan promosi online lewat website
Nikmati kemudahan berpromosi dengan fitur
Share Website yang disediakan EQioZ
Olshop. Buat status yang menarik di sosial
media Anda, lalu sertakan alamat link
websitenya agar orang dapat melihat-lihat
produk Anda di katalog website.
Dengan fitur ini,
Anda tidak perlu
mengelurkan
biaya
tambahan
untuk
membuat website toko online Anda.
Tapi ingat, katalog via website dalam hal ini
hanya menampilkan produk Anda saja,
customer tidak dapat order secara langsung
melalui website.

Kami telah menyediakan link yang menuju ke
APK Anda jika ada calon pembeli yang
hendak order pada website tersebut.
Silahkan edukasi calon pembeli Anda agar
mereka tidak gagal paham.
Laporan-laporan yang lengkap
EQioZ Olshop terintegrasi dengan sistem
point of sales (POS) dan laporan-laporan yang
sangat lengkap. Mulai dari laporan harian,
mingguan, bulanan, tahunan, utang-piutang,
pemeringkatan dan masih banyak lagi.
EQioZ Olshop juga menampilkan laporan
keuangan untuk masing-masing operator dan
sales. Baik keuangan harian, bulanan hingga
tahunan.
Di sana juga terseda ulasan rating (bintang)
yang dapat diberikan oleh customer kepada
operator dan sales Anda. Anda dapat
mengetahui bagaimana kinerja karyawan
Anda dengan mengamati hal ini.
Tidak perlu menyewa programmer
Untuk membangun toko online sendiri, Anda
membutuhkan programmer yang bekerja
untuk Anda. Kelebihannya, Anda dapat
merancang suatu sistem yang benar-benar
sesuai kehendak Anda sendiri. Bahkan, Anda
dapat merevisi dan menambahkan beberapa
fitur kapan saja sesuai kontrak Anda dengan
programmer bersangkutan.
Resiko dari pekerjaan semacam itu, tentu
akan memakan biaya yang tidak sedikit. Jika
Anda tak cukup biaya, Anda dapat
menggunakan
EQioZ
Olshop
sebagai
alternatif yang lebih ringan.
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Kelak, jika Anda telah cukup biaya, Anda
dapat meninggalkan EQioZ Olshop dan
beralih ke sistem aplikasi yang Anda rancang
bersama programmer pilihan Anda.
Khusus untuk EQioZ Olshop, karena
merupakan aplikasi massal, sekali lagi kami
ingatkan bahwa kami tidak menerima
request fitur tertentu atau custom. Jika
punya usulan, silahkan sampaikan kepada
kami dan akan kami pertimbangkan jika
memungkinkan
untuk
dapat
kami
realisasikan.
Kami
tidak
memiliki
tanggungjawab
mengabulkan request Anda jika Anda
menggunakan EQioZ Olshop Online Shop.
Kami harap Anda mempertimbangkan hal ini
sebelum benar-benar menggunakan.
Multi user operator dan multi user sales
EQioZ Olshop mendukung fitur multi user
operator yang memungkinkan semua
karyawan Anda dapat secara mandiri
melakukan fungsi kasir.
Jika Anda punya banyak karyawan, silahkan
masing-masing bekali dengan HP Android,
menginstal EQioZ Olshop, lalu login sebagai
OPERATOR. Berikan hak akses secukupnya
sesuai pentunjuk yang kami jelaskan nanti
pada bagian berikutnya.
Atau jika Anda punya sales lapangan, EQioZ
Olshop dapat juga digunakan oleh banyak
sales.

Satu produk banyak foto
Anda yang ingin menampilkan foto produk
dari berbagai sudut, dengan EQioZ Olshop tak
perlu khawatir lagi.
EQioZ Olshop mampu mengupload banyak
foto untuk satu produknya dan akan tampil
secara bergantian (slide).
Hal yang seperti ini menjadi penting ketika
calon customer Anda membutuhkan gambar
produk yang paling mendekati aslinya.
Fitur notifikasi dan konfirmasi
Untuk melakukan komunikasi dengan
customer
terkait
produk,
pesanan,
pembayaran dan lain-lain, Anda tidak perlu
lagi menggunakan media sosial tambahan.
Pada EQioZ Olshop, semua yang menyangkut
komunikasi
dengan
customer
telah
disediakan fitur chat langsung pada aplikasi.
Anda akan menerima notifikasi sekaligus
melakukan konfirmasi hanya pada satu
aplikasi.
Hitung ongkos kirim
Kabar baik bagi Anda yang memiliki toko
online dan masih kerepotan untuk
menghitung jasa kargo. Dengan fitur hitung
ongkos kirim, EQioZ Olshop akan langsung
mengkalkulasi biaya jasa pengiriman Anda
kepada customer.
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Bagian IV

Cara Instal dan
Mendaftarkan Akun
A. Menginstal Aplikasi EQioZ Olshop
Langkah instalasi EQioZ Olshop
1. Buka Google Play Store
2. Cari dengan keyword"EQioZ Olshop"
3. Lakukan instal seperti biasa
Catatan :
Jika versi Android Anda M ke atas, silahkan klik ALLOW ketika muncul dialog permission.

Gambar 4.1
Cara Download Aplikasi EQioZ Olshop
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B. Mendaftarkan Akun Utama

HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN :





Siapkan alamat email yang aktif, pastikan Anda ingat kata sandinya. Ini sangat penting karena
nantinya EQioZ Olshop memerlukan konfirmasi email untuk RESET DATA.
Ketika pertama kali masuk Aplikasi EQioZ Olshop, Anda akan menemukan halaman login yang
terdiri dari LOGIN PEMILIK USAHA, LOGIN OPERATOR dan LOGIN SALES.
Yang seharusnya mendaftarkan akun adalah PEMILIK USAHA saja. Nantinya, OPERATOR dan
SALES akan dibuatkan akun khusus (untuk login) oleh si PEMILIK USAHA.
Artinya, OPERATOR dan SALES tidak perlu melakukan pendaftaran dari awal.

Silahkan daftarkan akun pada menu "PENDAFTARAN AKUN" seperti pada gambar di bawah ini :
 Email
: Masukkan email pemilik usaha
 Password
: Masukkan password pemilik usaha
 Nama Pemilik : Masukkan nama pemilik usaha
 Jika sudah, tekan OK

1
Mulai daftarkan
akun Anda di sini

2
Lengkapi data dan
pastikan email aktif

Gambar 3.1
Pendaftaran Akun Pemilik Usaha
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C. Membuat Akun Operator
HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN







Sebelumnya, Anda telah membuat akun pemilik usaha, itulah yang merupakan akun utama atau
sebut saja ADMIN.
Akun pemilik usaha inilah yang menjadi pengendali bagi akun operator dan akun Sales.
Akun pemilik usaha digunakan sebagai kasir utama dengan hak akses penuh.
Akun operator hanya memiliki hak akses tertentu yang disetting (ditentukan) oleh akun pemilik
usaha/admin.
Setelah akun pemilik usaha membuatkan akun operator, maka otomatis akun operator dapat
berfungsi sebagai kasir.
Akun operator jumlahnya tidak terbatas. Misalnya ada karyawan yang memiliki ponsel Android,
maka ia dapat menginstall Aplikasi EQioZ Olshop dan dijadikan operator.

Langkah-langkah membuat akun Operator :
→Pilih Data Kontak
→Pilih Data Operator
→Tekan tanda (+) di pojok kanan atas untuk membuat akun operator
→Username : gunakan nama Operator
→Password : beri kata sandi (opsional/bebas)
→Nama Lengkap : tulis nama lengkap
→No Telepon : Isikan no ponsel operator

1
Pilih Data Kontak,
lalu Data Operator

2
Isi data Operator

Gambar 3.2 Membuat Akun Operator
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Catatan :
Setelah mengisi form, di bawah disajikan tombol ------ yang bisa digeser ke samping kanan dan
ke samping kiri. Fungsi tombol itu adalah memberikan hak akses apa saja yang boleh
dilakukan oleh operator bersangkutan.
Ketika Operator diberi hak akses tertentu, maka ia dapat melakukan sesuai dengan hak akses
yang ia terima. Pada aplikasi EQioZ Olshop yang digunakan di ponsel operator, akan muncul
fitur yang dibuka aksesnya oleh akun pemilik usaha/admin. Penjelasannya masing-masing
sebagai berikut :




Harus aktifkan GPS :
Fitur ini lebih difokuskan untuk Sales.
Untuk operator yang ada di toko
sebaiknya
dinonaktifkan.
Pada
penjelasan tentang cara membuat
akun Sales di bawah, akan dijelaskan
lebih rinci.
Online Shop :
Operator diberi hak mengelola online
shop yang dibuat melalui fitur APK
Builder pada Aplikasi EQioZ Olshop
(yang berfungsi untuk membuat toko
online). Operator yang diberi hak
akses ini akan menerima notifikasi di
ponselnya ketika ada order via online.
Dengan fitur ini, admin dapat
menentukan operator mana yang
akan mengelola toko online dan mana
yang tidak. Untuk toko yang tidak
melayani penjualan secara online,
fitur ini bisa dinonaktifkan.







Transaksi Etalase :
Operator diperbolehkan mengakses
halaman etalase pada aplikasi.
Transaksi Penjualan :
Operator diperbolehkan melakukan
transaksi penjualan kepada customer.
Transaksi Pembelian :
Operator diperbolehkan melakukan
transaksi pembelian kepada supplier.



Transaksi Retur Penjualan :
Operator diperbolehkan melakukan
transaksi retur penjualan dengan
customer.



Transaski Retur Pembelian :
Operator diperbolehkan melakukan
transaksi retur pembelian dengan
supplier.



Transaksi Keuangan Pengeluaran :
Operator diperbolehkan mengakses
data transaksi keuangan pengeluaran.



Transaksi Keuangan Pemasukan :
Operator diperbolehkan mengakses
data transaksi keuangan pemasukan.



Data Produk :
Operator diperbolehkan
data produk.

mengakses



Data Stok :
Operator diperbolehkan
data stok.

mengakses



Data Customer :
Operator diperbolehkan
data customer.

mengakses



Data Supplier :
Operator diperbolehkan
data supplier.

mengakses
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 Pengaturan Keuangan :
Operator diperbolehkan melakukan
pengaturan
keuangan
seperti
menambah
kategori
cashbox,
pengeluaran maupun pemasukan.


Laporan Transaksi :
Operator diperbolehkan mengakses
laporan transaksi.



Laporan Penjualan :
Operator diperbolehkan mengakses
laporan penjualan.









Laporan Pembelian :
Operator diperbolehkan mengakses
laporan pembelian.
Laporan Hutang :
Operator diperbolehkan mengakses
laporan hutang.
Laporan Piutang :
Operator diperbolehkan mengakses
laporan piutang.
Laporan Arus Uang :
Operator diperbolehkan mengakses
laporan arus uang.



Laporan Keuangan :
Operator diperbolehkan
laporan keuangan.

mengakses



Laporan Peringkat :
Operator diperbolehkan
laporan peringkat.

mengakses



Diskon:
Operator diperbolehkan memberikan
diskon penjualan.



Edit Data :
Operator diperbolehkan mengedit data.



Hapus Data :
Operator diperbolehkan
data.



Edit Tanggal:
Operator
diperbolehkan
tanggal.



Mengubah Cashbox Transaksi :
Operator diperbolehkan mengubah
cashbox default transaksi.

menghapus

mengedit

C. Membuat Akun Sales

HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN






Tahapan membuatkan akun Sales adalah sama persis dengan tahapan membuat akun
operator seperti di atas.
Caranya yaitu dengan memilih :
→Data Kontak
→Data Sales
→Tambah Sales (dengan menekan tombol (+) di pojok kanan atas), lalu isi form.
Untuk akses yang diperbolehkan atau tidak, juga dapat disetting oleh admin dengan
menggeser tombol ------ ke samping kiri atau kanan.
Hal yang harus diperhatikan adalah pada fitur "Harus Aktifkan GPS".
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Karena Sales umumnya berada di lapangan, maka harus selalu mengaktifkan GPS ketika
akan menyimpan transaksi penjualan.
Jika fitur "Harus Aktifkan GPS" tidak diaktifkan, maka posisi sales tidak terpantau oleh
admin, sehingga Sales yang bersangkutan tidak bisa menyimpan transaksi. Artinya,
proses penyimpanan akan gagal.
Tracking GPS berfungsi mengetahui titik-titik penjualan dan penyebaran Sales Anda
yang melakukan penjualan di lapangan.
Dengan fitur ini, Anda dapat mengetahui wilayah mana saja yang sudah dijangkau Sales
Anda, dan mana yang belum/masih jarang.
Hal ini dapat dijadikan strategi penyebaran produk ke wilayah-wilayah tertentu yang
dianggap perlu.

1
Tekan tombol
untuk
membuat Akun Sales

2
Isi form dengan lengkap

3
Pastikan tombol "Harus
Aktifkan GPS" sudah
diaktifkan agar Sales dapat
menyimpan transaksi di
lapangan.

Gambar 3.3 Cara Membuat Akun Sales
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Bagian IV

Tampilan Menu
dan Pengaturan Awal
A. Tampilan Menu EQioZ Olshop

Berikut adalah tampilan pada menu Aplikasi EQioZ Olshop :

Gambar 4.1 Tampilan Menu Aplikasi EQioZ Olshop
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Keterangan :
|-- Home
Fungsi :
Home merupakan fitur grup diskusi (chat) antara pemilik usaha/admin, operator dan Sales dalam
satu grup. Fitur ini dapat dijadikan ruang koordinasi atau pengumuman.
|-- Etalase
Fungsi :
Menu Etalase berisi menu penjualan dengan menampilkan gambar produk.
|-- Transaksi Produk
| |-- Penjualan
| |-- Pembelian
| |-- Retur Penjualan
| |-- Retur Pembelian

: Untuk mencatat transaksi penjualan dengan customer
: Untuk mencatat transaksi pembelian dari supplier
: Untuk mencatat retur penjualan dari customer
: Untuk mencatat retur pembelian ke supplier

|-- Transaksi Keuangan
| |-- Pengeluaran
| |-- Pemasukan

: Untuk mencatat pengeluaran
: Untuk mencatat pemasukan selain dari jual beli

|-- Toko Online
Fungsi :
Aplikasi EQioZ Olshop menyediakan fitur Toko Online untuk memudahkan Anda melakukan
transaksi penjualan secara online. Adapun fasilitas yang didapat oleh Anda yaitu :


Website
Secara otomatis, Anda akan memiliki alamat website yang dapat diakses dari perangkat
manapun, termasuk laptop/pc. Alamat website tersebut menampilkan semua produk dan
dapat berfungsi sebagai alat promosi. Dengan demikian, Anda tidak perlu repot-repot
membuat katalog semua produk Anda.
Ketika konsumen akan berbelanja, pada alamat web tersebut sudah disediakan tautan
(link) yang mengarah pada aplikasi toko online Anda yang berbasis Android. Tentunya jika
Anda sudah membuat melalui APK Builder dan diuplod ke server EQioZ Olshop . Setelah
mendownload, customer bisa langsung berbelanja.



APK Builder
APK Builder merupakan sebuah fitur dimana Anda dapat membuat APK aplikasi toko
sendiri yang kemudian dapat diuplod ke Google Play Store atau ke server EQioZ Olshop .
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Jika Anda uplod APK ke Play Store, maka orang dapat menemukan toko online Anda
melalui aplikasi Play Store yang ada di Android.
Untuk dapat uplod APK ke Play Store, Anda harus memiliki akun developer Google Play
Store. Cara mendaftar akun developer dan upload APK, Anda dapat mencari berbagai
tutorial "cara uplod APK ke PlayStore" melalui Google.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|-- APK Builder
: Untuk membuat APK Toko Online
|-- Banner Toko
: Untuk membuat banner toko
|-- Share APK
: Untuk membagikan apk melalui media (sms, whatsapp, email, dll)
|-- Share Website
: Untuk membagikan alamat website katalog produk ke customer
|-- Data Order
: Berisi data order customer
|-- Data Tagihan
: Berisi data tagihan kepada customer
|-- Data Pengiriman
: Berisi data pengiriman barang kepada customer
|-- Data Transaksi Online
: Berisi data transaksi toko online yang sudah selesai
|-- Konfirmasi Pembayaran : Berisi pesan konfirmasi pembayaran dari customer toko online
|-- Kotak Pesan Masuk
: Berisi pesan masuk dari customer toko online
|-- Layanan Pelanggan
: Untuk menjawab chating pelanggan
|-- Informasi Pelanggan
: Untuk memberi informasi (broadcast) ke seluruh pengguna apk
|-- Pengaturan Alamat Kirim : Berisi pesan masuk dari customer toko online
|-- Data User
: Berisi pesan masuk dari customer toko online

|-- Data Produk
| |-- Kategori Produk
| |-- Data Produk Barang
| |-- Data Produk Grosir

| |-- Data Produk Paket
|
|
|
|
|

|-- Data Produk Diskon
|-- Data Produk Jasa
|-- Level Harga
|-- Diskon Belanja
|-- Stok Produk

|-- Data Kontak
| |-- Data Operator
| |-- Data Sales
| |-- Data Customer
| |-- Data Supplier

: Untuk mengelompokkan produk berdasarkan kategori yang
diinginkan
: Untuk mencatat data produk yang berupa barang
: Untuk mencatat data produk yang memiliki harga grosir.
Fitur ini juga dapat digunakan untuk multi satuan. Contoh : di
produk barang diinput mie instan dengan satuan pcs, dan di
produk grosir Anda dapat membuat produk dari mie instan dengan
satuan dus yang berisi 40 pcs dari produk barang mie instant.
: Untuk membuat produk yang merupakan kombinasi dari beberapa
produk menjadi satu paket produk.
: Untuk membuat promo diskon suatu produk
: Untuk mencatat produk jasa
: Untuk memberikan level harga kepada customer
: Untuk membuat diskon apabila membeli produk sejumlah tertentu.
: Untuk melihat dan mengatur data stok produk barang.

: Untuk membuat user operator yang dapat login dengan hak akses
berbeda dengan admin.
: Untuk membuat user Sales yang dapat login dengan hak akses
berbeda dengan admin.
: Untuk mencatat data customer
: Untuk mencatat data supplier
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|-- Pengaturan Keuangan
| |-- Cashbox
| |-- Kategori Pengeluaran
| |-- Kategori Pemasukan

: Untuk mengelompokkan penyimpanan keuangan
: Untuk membuat/menambah ketegori pengeluaran
: Untuk membuat/menambah ketegori pemasukan

|-- Keuangan Operator
| |-- Keuangan Harian
| |-- Keuangan Bulanan
| |-- Keuangan Tahunan

: Berisi laporan keuangan harian Operator
: Berisi laporan keuangan bulanan Operator
: Berisi laporan keuangan tahunan Operator

|-- Keuangan Sales
| |-- Keuangan Harian
| |-- Keuangan Bulanan
| |-- Keuangan Tahunan

: Berisi laporan keuangan harian Sales
: Berisi laporan keuangan bulanan Sales
: Berisi laporan keuangan tahunan Sales

|-- Laporan Umum
| |-- Laporan Harian
| |-- Laporan Bulanan
| |-- Laporan Tahunan

: Berisi laporan keuangan umum harian
: Berisi laporan keuangan umum bulanan
: Berisi laporan keuangan umum tahunan

|-- Laporan Transaksi
| |-- Penjualan Harian
| |-- Penjualan Bulanan
| |-- Pembelian Harian
| |-- Pembelian Bulanan

: Berisi laporan data transaksi penjualan harian
: Berisi laporan data transaksi penjualan bulanan
: Berisi laporan data transaksi pembelian harian
: Berisi laporan data transaksi pembelian bulanan

|-- Laporan Penjualan
| |-- Penjualan Harian
| |-- Penjualan Bulanan
| |-- Penjualan Tahunan

: Berisi data produk terjual harian
: Berisi data produk terjual bulanan
: Berisi data produk terjual tahunan

|-- Laporan Pembelian
| |-- Pembelian Harian
| |-- Pembelian Bulanan
| |-- Pembelian Tahunan

: Berisi laporan data produk yang dibeli harian
: Berisi laporan data produk yang dibeli bulanan
: Berisi laporan data produk yang dibeli tahunan

|-- Laporan Hutang
| |-- Hutang Belum Lunas
| |-- Hutang Jatuh Tempo

: Berisi laporan hutang yang belum lunas
: Berisi laporan hutang yang sudah jatuh tempo

|-- Laporan Piutang
| |-- Piutang Belum Lunas
| |-- Piutang Jatuh Tempo

: Berisi laporan piutang yang belum lunas
: Berisi laporan piutang yang sudah jatuh tempo

|-- Laporan Arus Uang
| |-- Arus Uang Keluar
| |-- Arus Uang Masuk

: Berisi arus uang keluar
: Berisi arus uang masuk
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|-- Laporan Keuangan
| |-- Laporan Saldo Harian
| |-- Laporan Saldo Bulanan
| |-- Laporan Saldo Tahunan
| |-- Laporan Saldo Total

: Berisi saldo tiap kategori dari arus uang harian
: Berisi saldo tiap kategori dari arus uang bulanan
: Berisi saldo tiap kategori dari arus uang tahunan
: Berisi informasi saldo tiap cashbox

|-- Laporan Peringkat
| |-- Sales Bulanan
| |-- Sales Tahunan
| |-- Customer Bulanan
| |-- Customer Tahunan
| |-- Supplier Bulanan
| |-- Supplier Tahunan

: Untuk mengetahui peringkat Sales bulanan
: Untuk mengetahui peringkat Sales tahunan
: Untuk mengetahui peringkat customer bulanan
: Untuk mengetahui peringkat customer tahuan
: Untuk mengetahui peringkat supplier bulanan
: Untuk mengetahui peringkat supplier tahunan

|-- Pengaturan Umum
| |-- Pengaturan Password
| |-- Pengaturan Akun
| |-- Pengaturan Sistem
| |-- Pengaturan LogoUsaha
| |-- Pengaturan Logo Struk
| |-- Pengaturan Lokasi
| |-- Pengaturan Alamat
| |-- Pengaturan Bank
| |-- Pengaturan Dokumen
|
|
|
|

|-- Pengaturan Struk
|-- Pengaturan Harga
|-- Tanda Tangan
|-- Reset Data

: Untuk mengganti password lama dengan password baru
: Untuk mengubah identitas toko dan alamat website toko
: Untuk mengatur sistem toko
: Untuk memasukkan/mengganti logo usaha
: Untuk memasukkan/mengganti struk
: Untuk mengatur lokasi fisik tetap toko dengan GPS
: Untuk mengatur alamat toko lengkap
: Untuk mengatur informasi nama bank/rekening
: Untuk mengatur data header dokumen yang nantinya tampil pada
header dokumen surat penawaran, invoice dan surat jalan.
: Untuk mengatur header/footer pada struk hasil print
: Untuk mengatur markup harga dan nilai pajak
: Untuk menyisipkan tanda tangan
: Untuk mereset (mengosongkan) data

|-- Tagihan Layanan
| |-- Data Tagihan
: Berisi data tagihan EQioZ Olshop yang harus dibayar
| |-- Konfirmasi Pembayaran : Untuk chat konfirmasi pembayaran layanan EQioZ Olshop
|-- Bantuan
| |-- Informasi Harga
| |-- Upgrade Paket Layanan
| |-- Pertanyaan Aplikasi
| |-- Laporan Error

: Berisi informasi harga layanan EQioZ Olshop
: Untuk chat permintaan upgrade kepada Admin EQioZ Olshop
: Untuk mengajukan pertanyaan seputar apliaksi EQioZ Olshop
: Untuk melaporkan eror pada aplikasi yang disertai capture

|-- Printer
| |-- Koneksi Bluetooth
| |-- Koneksi Printer LAN
| |-- Pengaturan Cetak

: Untuk mengkoneksikan dengan perangkat printer Bluetooth
: Untuk mengkoneksikan dengan perangkat printer LAN
: Untuk mengatur margin pada struk cetak

|-- Logout
|-- About

: Keluar dari aplikasi
: Tentang Aplikasi
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Sebelum menggunakan aplikasi EQioZ Olshop , sebaiknya Anda memperhatikan tahap demi tahap
baca manual book ini agar lebih efektif dan efisien.
Sekalipun penyesuaian/pengeditan dapat dilakukan sewaktu-waktu, namun dengan mengikuti
petunjuk secara berurutan, maka akan mempermudah proses kerja.

B. Cara Login EQioZ Olshop
Login pemilik usaha/admin menggunakan email dan password yang sudah didaftarkan
sebelumnya. Sedangkan login operator dan Sales menggunakan username dan password yang
sudah dibuatkan oleh admin.

1
Khusus Login "Pemilik Usaha"
gunakan email dan password
yang dibuat pada saat
pendaftaran akun (di awal).
Kalau sudah, tekan OK

2
Untuk Login "Operator" dan
"Sales" gunakan username dan
password yang dibuatkan oleh
admin/pemilik usaha, lalu OK.

Gambar 4.2 Cara Login Pemilik Usaha, Operator dan Sales
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C. Pengaturan Printer

Jenis Printer yang Support untuk EQioZ Olshop



Pertama, printer Bluetooth yang berfungsi mencetak struk belanja konsumen. Merk nya
beragam, namun yang sudah diuji oleh kami adalah merk Eppos epp200, Zjiang ZJ5802,
dan bluebamboo p25
Kedua, printer EPSON LX310 untuk mencetak invoice langsung dari ponsel menggunakan
kabel OTG.



Gambar 4.3 Printer yang sudah diuji oleh tim EQioZ Olshop

Cara Setting Printer Thermal Bluetooth untuk Struk
HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN





Sebelum melakukan koneksi, usahakan printer bluetooth HARUS sudah dinyalakan (power ON)
dan koneksi bluetooth pada ponsel sudah aktif.
Printer Bluetooth adalah printer yang digunakan untuk mencetak struk, sedangkan untuk
mencetak invoice, surat jalan dan lain-lain, silahkan gunakan printer EPSON LX310 yang bisa
tembus karbon. Agar bisa mencetak langsung dari ponsel, gunakan kabel OTG seperti tampak
pada gambar di atas.
Untuk merk printer selain yang disebutkan di atas, tahap instalasinya kurang lebihnya sama.
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Jika sudah, ikuti langkah berikut :
→Pilih Printer
→Koneksi Bluetooth
→Scan
→Tekan Printer yang Terdeteksi
→Printer telah diset
Lihat gambar berikut untuk memperjelas :

1

Pilih Printer

2

4

Pilih Koneksi Bluetooth

3

Pilih Scan

Pilih printer yang
terdeteksi

Gambar 4.4 Cara Mengkoneksikan dengan Printer Bluetooth
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Cara Setting Printer Dotmatrix EPSON LX 310 untuk Invoice
HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN



Untuk mencetak invoice, surat jalan dan lain-lain, Anda dapat menggunakan printer EPSON
LX310 yang bisa tembus karbon.
Agar bisa mencetak langsung dari ponsel, gunakan kabel OTG seperti tampak pada gambar
sebelumnya.

2
Geser tombol USB OTG Printer
ke sisi kanan

1

Pilih Pengaturan Cetak

3
Silahkan edit/sesuaikan panjang karakter,
margin atas dan margin bawah serta
kecepatan print pada printer
EPSON LX 310 Anda

Gambar 4.5 Cara Setting dengan Printer Dotmatrix EPSON LX 310
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Cara Setting Printer LAN EPSON TM-U220D untuk Struk dan Cash Drawer
HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN




Printer LAN EPSON TM-U220D berfungsi untuk mencetak struk yang dapat dihubungkan
dengan cash drawer (laci penyimpanan uang tunai).
Printer LAN EPSON TM-U220D adalah satu-satunya merk yang sudah kami uji dan terbukti
support cash drawer. Merk selain itu, belum pernah kami uji sehingga kami tidak dapat
memastikan apakah suport atau tidak.
Untuk dapat memadukan aplikasi EQioZ Olshop dengan printer EPSON TM-U220D
membutuhkan jaringan LAN.

Gambar 3.5 Printer LAN EPSON TM-U220D dapat dihubngkan dengan cash drawer
Untuk lebih jelasnya, langkah-langkah instalasi printer LAN EPSON TM-U220D dan cash drawer
dapat menyimak video Youtube berikut. Silahkan klik link berikut :
→ https://bit.ly/2BSnH9L
→ https://bit.ly/2gv3JUS
→ https://bit.ly/2wnt2k0
→ https://bit.ly/2NrpILu
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C. Pengaturan Keuangan
Sebelum melangkah pada bagian selanjutnya, disarankan agar semua menu "pengaturan"
diselesaikan lebih dahulu, termasuk menu "Pengaturan Keuangan". Tujuannya agar
mempermudah penginputan data selanjutnya.
HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN






Menu "Pengaturan Keuangan" berfungsi untuk menambah kategori, baik cashbox, pengeluaran
maupun pemasukan.
Yang dimaksud cashbox adalah tempat penyimpanan uang, bisa di bank atau bisa jadi ada yang
disimpan di brankas. Silahkan sesuaikan menggunakan menu ini.
Beberapa toko/usaha biasanya memiliki kotak kas (cashbox) lebih dari satu, disinilah harus
disetting lebih dahulu.
Menu ini juga berfungsi untuk membuat/menambah ketegori pengeluaran atau pemasukan.
Silahkan sesuaikan dengan kondisi usaha Anda.

Langkah-langkahnya :
→Tekan masing-masing bagian, lalu gunakan tanda (+) yang terletak di pojok kanan atas untuk
menambah kategori, lalu SIMPAN.

2

1

Pilih Pengaturan
Keuangan

Tambah Kategori

3

Tulis Kaegori, lalu
SIMPAN

Gambar 4.5 Menyetting Menu Pengaturan Keuangan
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d. Pengaturan Umum

HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN



Pada "Pengaturan Umum" berisi beberapa menu yang harus Anda isi terlebih dahulu sebelum
menggunakan Aplikasi EQioZ Olshop.
Sebelum melangkah ke bagian selanjutnya, pastikan menu Pengaturan Umum sudah diisi semua.
Ini untuk meringankan pekerjaan Anda nantinya.

Pengaturan Password
Perhatian :
 Pengaturan password berfungsi untuk merubah password yang sudah dibuat ketika
pendaftaran akun sebelumnya.
 Pastikan Anda mengingat password lama (pendaftaran) sebelum Anda mengganti dengan
password baru.
Langkah-langkahnya :
→ Pengaturan Umum
→ Pengaturan Password
→ Ganti Password
→ Masukkan password lama
→ Masukkan password baru
→ Simpan

1

2

Pilih "Pengaturan
Password"

Ganti password lama
dengan password
baru

Gambar 4.6 Pengaturan password

29
Pengaturan Akun
Perhatian :
 Pengaturan akun berfungsi untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan
informasi usaha, baik nama usaha, pemilik, dan sebagainya.
 Form ini wajib diisi.
Langkah-langkahnya :
→ Pengaturan Umum
→ Pengaturan Akun
→ Isi Form dengan lengkap
→ Simpan

2
1

Isi Form dengan
LENGKAP

Pilih Pengaturan Akun

Gambar 4.7 Pengaturan Akun
Keterangan :
 Alamat website : isikan nama website sesuai dengan nama toko. Alamat ini merupakan
alamat website data produk Anda
 Nama Usaha : Isi dengan nama usaha
 Nama Perusahaan : Isikan jika merupakan perusahaan
 Nama Pemilik : Isikan nama pemilik perusahaan
 Nama Admin : Isikan nama admin yang mengelola aplikasi
 Alamat Singkat : Isikan alamat singkat dari usaha Anda
 Nomor Telepon : Isikan nomer telepon usaha Anda
 Nomor NPWP : Isikan nomor NPWP
 Tentang Usaha : Isikan informasi tentang usaha Anda
 Link Play Store : Isikan link PlayStore
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Pengaturan Sistem
Perhatian :
 Pengaturan sistem berfungsi untuk mengatur sistem utama toko/usaha yang meliputi
default casbox transaksi, default cashbox online shop, notifikasi stok dan QR Code.
 Pada "Notifikasi stok" silahkan isi dengan stok minimum.
 Ketika stok mencapai batas minimum, Anda akan menerima notifikasi (semacam
pemberitahuan) bahwa stok telah mencapai batas yang sudah diatur sebelumnya.
Langkah-langkahnya :
→ Pengaturan Umum
→ Pengaturan Sistem
→ Pilih default cashbox dan notifikasi stok
→ Simpan

Pilih default cashbox untuk
transaksi di usah Anda

Tulis batas limit stok dimana
nantinya akan muncul notifikasi

Aktifkan QR Code untuk
mengaktifkan nota digital

Pilih Pengaturan Sistem

Simpan

Gambar 4.8 Pengaturan Sistem
d. Pengaturan Logo
Langkah-langkah mengatur logo :
→ Pengaturan Umum
→ Pengaturan Logo
→ Pilih Gallery untuk uplodd dari Gallery atau Camera untuk langsung potret
→ Upload
→ Simpan
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1

Pilih Pengaturan Logo

2

Pilih lokasi logo

3

4

Susutkan agar logo
tidak terpotong

Setelah seperti ini,
lalu DONE

6

5

Tekan Upload

Gambar 4.9 Cara Mengganti Logo

Logo sudah berubah
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Pengaturan Lokasi
Pengaturan lokasi berfungsi untuk menentukan dimana lokasi toko/usaha Anda dengan fasilitas
GPS. Nantinya, konsumen akan mudah mencari lokasi Anda ketika akan berbelanja.

Langkah-langkahnya :
→ Pengaturan Umum
→ Pengaturan Lokasi
→ Cari Lokasi Toko Anda
→ Pilih
→ Berhasil

Pilih "Pengaturan Lokasi"

Sesuaikan lokasi Anda pada peta,
lalu "Pilih Lokasi Ini"

Gambar 4.10 Pengaturan Lokasi Toko/usaha

Tekan "PILIH"
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Pengaturan Alamat
Langkah-langkah pengaturan alamat :
→ Pengaturan Umum
→ Pengaturan Alamat
→ Isi Form Lengkap
→ Simpan

1

2

Pilih "Pengaturan Alamat"

Isikan alamat lengkap toko,
lalu SIMPAN

Gambar 4.11 Pengturan Alamat

Pengaturan Bank
Pengaturan bank berfungsi untuk mengisi nomor rekening bank yang nantinya akan tampil ketika
mengirim tagihan pembayaran ke customer.
Langkah-langkah pengaturan bank :
→Pengaturan Umum
→Pengaturan Bank
→ Isi Nama Bank dan Nomor Rekening
→ Simpan
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1

Cari "Pengaturan Bank"

Masukkan informasi Bank
Untuk usaha Anda

Isikan nomer rekening dan nama,
lalu SIMPAN

2

3

Gambar 4.12 Pengaturan Bank

h. Pengaturan Dokumen
Pengaturan dokumen berfungsi untuk membuat header (semacam kop surat) pada dokumen non
struk, seperti invoice dan surat jalan.
Langkah langkah pengaturan
→ Pengaturan Umum
→ Pengaturan Dokumen
→ Isi informasi pada header dokumen
→ Simpan
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1

Pilih "Pengaturan Dokumen"

Isikan Nama Toko dan Alamat
untuk Header Dokumen, lalu
SIMPAN

2

Gambar 4.13 Pengaturan Dokumen

Pengaturan Struk
Pengaturan struk berfungsi untuk mengisi header dan footer struk. Selain alamat dan nomor
telepon toko, Anda juga dapat menambahkan kalimat lainnya sesuai kebutuhan.

Tahap-tahapnya :
→ Pengaturan Umum
→ Pengaturan Struk
→ Isikan Header dan Footer Struk
→ Simpan
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Isikan Nama dan Alamat Toko
untuk Header dan Footer
Struk, lalu SIMPAN

Isi header dan footer,
lalu SIMPAN

1

2

Pilih Pengaturan Struk

Gambar 4.14 Pengaturan Struk

Pengaturan Harga
Pengaturan harga berfungsi untuk :
 Markup harga (menaikkan harga secara keseluruhan), misalnya ketika menjelang hari raya
atau moment lainnya.
 Nilai Pajak : nilai default pajak adalah 10%, apabila ada perubahan bisa disesuaikan.
 Aktifkan Pajak Transaksi : jika ini diaktifkan maka setiap transaksi akan otomatis
menyertakan pajak.
 Aktifkan Riwayat Diskon : jika ini diaktifkan maka setiap transaksi customer akan otomatis
diberikan diskon sesuai terakhir customer tersebut membeli produk yang bersangkutan.
Langkah-langkahnya :
→ Pengaturan Umum
→Pengaturan Harga
→ Isikan Markup Harga (jika dibutuhkan)
→Geser ke samping kanan tombol "Aktifkan Pajak Transaksi" dan "Aktifkan Riwayat Diskon"
(jika dibutuhkan)
→Simpan
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1

Isi angka pada markup harga jika ingin
menaikkan harga secara keseluruhan (%)

2

Default pajak 10%,
sesuaikan jika mungkin ada perubahan

3

Geser tombol untuk mengaktifkan Pajak
Transaksi

4

Geser tombol untuk mengaktifkan Riwayat
Diskon Customer

Pilih "Pengaturan
Harga"

Gambar : 4.15 Pengaturan Harga

Tanda Tangan
Tanda tangan berfungsi untuk menyisipkan tanda tangan pada invoice PDF atau nota digital
sebagai salah satu penanda keaslian bukti pembelian.

Langkah-langkah
→ Pengaturan Umum
→Tanda tangan
→ Buat tanda tangan Anda
→Simpan
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Sisipkan tanda tangan pada area ini.
Jika sudah, SIMPAN

Buat tAnda tangan Anda, lalu
SIMPAN

Pilih "Tanda Tangan.

Gambar 4.16 : Pengaturan Tanda Tangan

Reset Data
Reset data berfungsi untuk menghapus data secara keseluruhan. Untuk menggunakan fitur ini,
hal-hal yang harus diperhatikan adalah :



Semua operator harus sudah Log Out
Penghapusan data baru akan dilakukan setelah pemilik usaha/admin mengkonfirmasi
melalui email masuk yang digunakan pada saat pendaftaran.

Langkah-langkahnya :
→Pengaturan Umum
→Reset Data
→Pilih Ya
→Cek email masuk
→Tekan tautan yang ada pada email
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1

Pilih Reset Data

2

Gunakan RESET DATA untuk
menghapus semua data.
Pastikan semua operator
sudah LOGOUT.

Gambar 4.17 Reset Data

3

Data akan benar-benar terhapus
setelah Admin menerima
konfirmasi melalui inbox email.
Klik link yang ada untuk
mereset.

40

Bagian VI

Menginput
Data Produk
HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN





Menginput data produk berarti memasukkan semua produk Anda pada sistem Aplikasi EQioZ
Olshop .
Menginput data produk dapat dilakukan dengan dua cara. PERTAMA, diinput satu persatu
menggunakan HP ke aplikasinya, dan KEDUA, diinput melalui import via Excel dengan bantuan
laptop.
Sebelum menginput, pastikan Anda sudah memilah-milah produk berdasarkan kategori. Dengan
begitu, akan mempercepat proses penginputan.
Untuk memasukkan kode produk secara otomatis dengan scan barcode, Anda dapat
memanfaatkan kamera ponsel untuk menggantikan fungsi barcode scanner.

A. Input Langsung dengan HP
Berikut adalah tahap-tahap menginput data produk jika Anda menggunakan HP secara langsung
Membuat Kategori Produk
Membuat kategori adalah hal pertama yang harus dilakukan sebelum menginput satu per satu
produk. Yang dimaksud kategori produk adalah pengelompokan produk berdasarkan jenisnya.
Contohnya :
Kategori Produk
Produk
Dan seterusnya

: Baju Couple
: Baju Couple Lengan Pendek

Langkah-langkah Membuat "Kategori Produk" :
→Data Produk
→Kategori Produk
→Tambah/Buat Kategori dengan menekan tanda (+) pada pojok kanan atas
→Tulis nama kategori
→Simpan
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Pilih Kategori Produk

2

Tambah Kategori Produk

4

Tulis Nama Kategori

1

Kategori sudah bertambah

3

Gambar 5.1 Membuat/Menambah Kategori Produk
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Menginput Data Produk Barang
Setelah membuat "Kategori Produk", maka langkah selanjutnya adalah menginput produk
berdasarkan kategori. Silahkan Anda kumpulkan semua produk di toko Anda berdasarkan
kategori yang sudah Anda buat sebelumnya.
Langkah-langkah menginput "Data Produk Barang" :
→Data Produk
→Data Produk Barang
→Tambah Produk Barang dengan menekan (+) pada pojok kanan atas
→Pilih Kategori yang diinginkan
→Tulis Nama Produk
→Sorot (scan) Kode Produk menggunakan kamera ponsel
→Jika tidak ada barcode code, silahkan ketik kode secara manual
→Tulis Keterangan yang diperlukan
→Tulis Satuan
→Tulis Harga Dasar
→Tulis Harga Jual
→Tulis Berat Pengiriman (gr) jika merupakan toko online
→Sesuaikan tombol jika ingin tampil di customer
→Jika sudah, lalu SIMPAN
→ Upload Gambar, silahkan pilih lokasi gambar dari GALLERY langsung melalui CAMERA
→Susutkan lebar foto/gambar agar tidak terpotong
→ Done
→Upload

1

2

Pilih
Data Produk Barang

3
Impor Produk Barang dari
KasirToko Portable jika ingin
memindahkan semua produk
dari Kasir Toko Portable ke
EQioZ

Tambah Produk barang
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5

3

Tekan dan pilih Kategori
yang diinginkan.

4

Tulis Nama Produk
Tekan di sini untuk scan
barcode, atau jika tidak ada
silahkan input manual
Lengkapi data satuan, harga
dasar, harga jual, berat lalu
SIMPAN. (Berat pengiriman
harus ditimbang jika
nantinya butuh biaya
6
pengiriman).

8
7

Upload gambar dengan
memilih dari Gallery atau
langsung jepret dengan
kamera

Susutkan gambar agar tidak
terpotong, lalu DONE

5.2 Menginput Data Produk Barang

Setelah itu, UPLOAD

9
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Menginput Data Produk Grosir
Fungsi fitur Data Produk Grosir adalah untuk membuat produk dengan harga grosir. Contohnya
produk yang memiliki satuan berbeda, misalnya : lusin, dus dan sebagainya. Data produk grosir
baru dapat diinput setelah sebelumnya telah menginput produk satuan.
Langkah-langkahnya :
→Pilih Data Produk
→Pilih Data Produk Grosir
→Tambahkan Produk Grosir dengan menekan tanda (+) pada pojok kanan atas
→Pilih produk satuan yang telah diinput sebelumnya
→Scan barcode kode produk grosir, atau tulis manual jika tidak ada
→Tulis satuan : dus, losin dan sebagainya sesuai kebutuhan
→Tentukan jumlah/isi produk dalam satu paket grosir.
→Setelah melihat harga modal, silahkan tentukan Harga Jual Produk Grosir
→Tulis Berat Pengiriman jika merupakan toko online
→Geser ke samping kiri jika karena alasan tertentu, produk tersebut tidak ingin
ditampilkan online.
→Upload gambar, lakukan seperti pada saat menginput data produk
→ Karena merupakan grosir (bisa dus/losin) sesuaikan pula gambarnya.

Pilih produk satuan atau ketik
manual untuk mencari.

1

Pilih Data Produk-Data Produk
Grosir, lalu tambahkan produk
grosir

2
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Tentukan satuan
produk grosir

4

Tentukan harga jual
produk grosir

5

Masukkan isi produk,
(otomatis harga modal
akan berubah)

6

Isi berat pengiriman (untuk
toko online), lalau SIMPAN

3

Scan barcode atau input
kode secara manual

7

8
LAKUKAN UPLOD GAMBAR SEPERTI
PADA LANGKAH SEBELUMNYA

5.3 Menginput Data Produk Grosir
Menginput Data Produk Paket
Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum menginput "Data Produk Paket" :
 Produk paket merupakan gabungan dari beberapa produk, baik yang satu kategori
maupun yang berbeda kategori.
 Untuk membuat produk paket dalam satu kategori, prinsip penginputannya adalah
menggabungkan produk-produk dalam satu kategori lalu menentukan harganya per
paketnya.
 Sedangkan untuk membuat produk paket dari produk-produk yang berbeda kategori,
maka tinggal membuat kategori baru dengan nama"paket" tertentu.
 Untuk membuat produk paket dalam satu kategori, langkah-langkahnya kurang lebih sama
dengan "Data Produk Grosir". (Silahkan pahami langkah menginput data produk grosir di
atas agar dapat menginput data untuk produk paket).
 Perbedaannya, setelah memilih "Data Produk" barulah memilih "Data Produk Paket".
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Tahap Pertama : Membuat Kategori Paket terlebih dahulu
→ Pilih Data Produk
→ Pilih Kategori Produk
→ Tambah Kategori dengan menekan tanda (+) pada pojok kanan atas
→Tulis nama Kategori Paket
→ Simpan

1

Tulis Nama
Kategori Paket

2

Tulis Nama
Kategori Paket

5.4.1 Menginput Data Produk Paket
Tahap Kedua : Menginput Data Produk Barang untuk Paket
→Pilih Data Produk
→Pilih Data Produk Paket
→Pilih Kategori paket yang sebelumnya sudah dibuat
→Tambahkan produk paket dengan menekan tanda (+) pada pojok kanan atas
→Sesuaikan kategori dengan nama produk paket yang baru dibuat
→Beri nama paket
→Masukkan kode paket
→Sesuaikan satuan
→Tentukan harga jual
→Tulis berat pengiriman jika toko online, lalu simpan.
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4
Silahkan Anda menentukan isi
dari produk paket Anda.

3

Pilih PRODUK jika ingin mencari
per item, atau PILIH KATEGORI
jika ingin memilih dari kategori
yang sudah dibuat sebelumnya.

Beri Nama Paket

5.4.2 Menginput Data Produk Paket
Data Produk Diskon
Data produk diskon berfungsi untuk memberikan diskon pada beberapa produk yang dipilih.
Langkah-langkahnya
→ Pilih Data Produk
→ Pilih Data Produk Diskon
→ Tambah produk diskon dengan menekan tanda (+) pada pojok kanan atas

1

2

Pilih Data Produk→Data Produk
Diskon→Tambah Produk Diskon

Pilih produk yang akan didiskon
atau ketik keywordnya di search

3
Tentukan nilai diskon (%), lalu
SIMPAN

5.4 Menginput Data Produk Diskon
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Catatan penting tentang tombol "Diskon Rupiah/Persen"





Perhatikan tombol Diskon Rupiah/Persen
Jika tombol digeser ke kiri berarti harga diskon akan dipotong berdasarkan nilai rupiah.
Dengan demikian, ketika menggeser tombol ini maka angka yang ditulis jangan sampai
lebih kecil dari harga jual.
Jika digeser ke kanan berarti diskon akan dipotong berdasarkan persentase. Dengan
demikian, ketika menggeser tombol ini maka angka yang ditulis jangan sampai lebih besar
dari 100.
Simak gambar di bawah ini untuk tombol yang dimaksud :

1

2

Jika tombol digeser ke kiri,
maka diskon dihitung RUPIAH.

Jika tombol digeser ke kanan,
maka diskon dihitung PERSEN.

B. Import Via Excel

HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN






Selain menginput (memasukkan) data produk langsung lewat hp (seperti yang dijelaskan di atas),
menginput data produk juga dapat dilakukan dengan cara import via excel.
Untuk dapat melakukan import data produk via excel, Anda membutuhkan pc/laptop yang
terkoneksi dengan internet.
Prosesnya, data produk Anda diketik di excel, lalu dimasukkan ke sistem EQioZ Olshop lewat
browser yang ada di pc/laptop itu.
Proses ini hanya memasukkan data produknya saja dan tidak termasuk gambar produk. Khusus
gambar nantinya dimasukkan secara manual lewat HP.
Walaupun proses ini dilakukan di pc/laptop, nantinya data produk tersebut akan masuk sistem
EQioZ di HP Anda.
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Langkah-langkahnya :
→ Buka browser Mozilla Firefox di pc/laptop Anda dalam kondisi internet nyala.
→ Ketik link ini di browser : https://eqioz.com/kasir
→ Login dengan username dan password yang sama ketika login dengan HP
→ Pilih menu Data Produk, lalu pilih Produk Barang
→ Pilih tombol X (letaknya di pojok kanan, dibawah tombol power merah)
→ Pilih Export ke Excel, lalu tekan tombol DOWNLOAD
→ Muncul jendela opening, pilih SAVE FILE, lalu tekan OK
→ Cari file "produk.xls" yang tadi disimpan, lalu buka
→ Muncul kolom, silahkan isi/ketik satu per satu sesuai data produk Anda
→ Jika sudah selesai, tekan SIMPAN lalu exit file tersebut
→ Sekarang kita kembali lagi ke browser
→ Tekan tombol X lagi seperti sebelumnya, tapi sekarang pilih yang Import dari Excel
→ Klik BROWSE lalu cari lokasi file "produk.xls" yang tadi sudah diisi dan disimpan.
→ Klik, lalu OPEN. (Jika berhasil, akan ada notifikasi singkat "Data Produk Berhasil Diimport"
di sudut kanan atas.
→ Selesai

1

2

Pilih Data Produk lalu
pilih Produk Barang

Login dengan username dan password yang
sama dengan yang di HP

3

Pilih Export ke Excel
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3

Tekan DOWNLOAD

4

5

6

Pilih SAVE FILE, lalu klik OK

Buka Foldernya, lalu buka
filenya

- Isi semua kolom dan tidak boleh ada yang KOSONG.
- Jika sudah tekan SAVE lalu exit
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Pilih Import dari Excel

7

Tekan BROWSE

Pilih file yang tadi disimpan,
lalu OPEN

Data produk berhasil diimport

8

9

10
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C. Input Produk Jasa
Data produk jasa berfungsi untuk menginput produk yang berhubungan dengan jasa, misalnya :
servis AC, sewa dan lain-lain. Ini dapat digunakan apabila Anda memiliki usaha di bidang jasa, atau
gabungan dari barang dan jasa.
Langkah-langkahnya :
→ Pilih Data Produk
→ Pilih Data Produk Jasa
→Tambahkan produk jasa dengan menekan tanda (+) pada pojok kanan atas
→Buat Kategori Baru
→Beri Nama Kategori
→ Simpan
→Tulis Nama Jasa
→Tulis Kode Jasa
→Tulis Satuan
→Tulis Harga Jasa
→ Simpan
→ Upload Gambar (jika diperlukan)

1

2

Pilih "Data Produk
Jasa" , lalu tambah
produk jasa.

Tekan kategori yang
sudah ada, lalu buat
kategori baru
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3

Beri nama kategoori

Tulis Nama Jasa, Kode
Jasa, Satuan, Harga Jasa
Lalu SIMPAN

4

5.5 Menginput Data Produk Jasa

D. Input Stok
Stok Produk
Stok produk berfungsi untuk :
 Mengetahui jumlah stok barang.
 Stok History yaitu mengetahui riwayat stok
(Caranya tekan produk yang dipilih, lalu lihat riwayat stok).
 Tambah atau kurangi stok.
(Caranya sama dengan menekan produk yang dipilih lalu tambah atau kurangi stok).
 Filter Data Stok untuk melihat stok dari stok terendah atau stok tertinggi
 Export to Excel untuk menyimpan data stok ke file berformat .xls atau Excel
 Share (kirim) untuk kirim ke beberapa aplikasi yang terinstal pada ponsel seperti email,
Whatsapp, atau yang lainnya
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Share untuk membagikan

Export to Excel untuk
menyimpan data stok ke
format .xls (excel)
Filter Stok berfungsi untuk
mengetahui jumlah stok
berdasarkan jumlah

Pilih produk lalu tekan untuk
menambah stok, mengurangi
atau mengetahui riwayat
stok

5.6 Mengetahui Stok Produk
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E. Edit Album
Edit Album merupakan cara agar foto suatu produk yang akan tampil pada toko online Anda
nantinya tidak hanya satu foto, tapi dapat berisi beberapa foto yang bergantian (slide).
Langkah-langkahnya :
→ Pilih Data Produk
→ Pilih Data Produk barang
→Cari atau search barang yang diinginkan
→Tekan produk tersebut, lalu Edit Album
→Tambahkan gambar dari Gallery atau langsung menggunakan Camera
→Upload seperti biasa

1

2

Pilih Data Produk Barang,
lalu cari barang yang akan
ditambahkan gambarnya

Tekan pada barang tersebut
lalu Edit Album

Gambar 5.7 Cara Edit Album

3
Sisipkan gambar yang sudah
dipilih, susutkan agar sesuai,
lalu DONE
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Bagian VII

Menjalankan
Toko Online
HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN








Untuk menjalankan toko online, Anda haraus membuat sebuah aplikasi toko online berbasis
Android melalui fitur APK Builder yang sudah disediakan.
APK Builder akan menghasilkan file berekstensi .apk yang merupakan file instalasi aplikasi toko
online Anda. Itu yang nantinya digunakan customer untuk order/belanja di toko online Anda.
File APK tersebut dapat Anda share kepada customer Anda maupun dapat Anda upload ke
Google Play Store agar dapat ditemukan dan didownload oleh banyak calon pengguna.
Untuk dapat upload ke Play Store, Anda harus memiliki akun developer Google Play Store. File
dipublish Anda sendiri menggunakan akun tersebut.
Cara mendaftar akun developer Google PlayStore sudah kami jelaskan pada lampiran manual
book ini.
Produk Anda akan ditampilkan pada sebuah website atas nama toko online Anda. Dengan begitu
Anda memiliki katalog online sebagai media promosi.
Alamat website toko onlie Anda sebelumnya sudah Anda buat di pengaturan umum →pengaturan
akun →alamat website

A. APK Builder
Tahap pertama untuk membuat toko online menggunakan Aplikasi EQioZ Olshop
membuat aplikasi toko Anda menggunakan fitur APK Builder.

adalah

Nantinya, aplikasi hasil dari APK Builder itulah yang digunakan oleh customer untuk melihat-lihat
produk Anda sekaligus melakukan transaksi pembelian.
Aplikasi yang Anda buat melalui APK Builder dapat ditemukan oleh customer dengan dua cara :
 Pertama, setelah aplikasi berhasil dibuat dengan APK Builder, lalu Anda uplod ke server EQioZ
Olshop . Selanjutnya, Anda dapat share ke media sosial Anda.
 Kedua, setelah aplikasi toko online Anda berhasil dibuat dengan APK Builder, Anda uplod ke
Google Play Store. Dengan demikian, semua pengguna smartphone Android dapat menemukan
aplikasi Anda.
Langkah-langkah membuat Aplikasi Toko Online :
→ Pilih Toko Online
→ Pilih APK Builder
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→ Pilih Warna Aplikasi yang Anda inginkan
→Tulis Nama Apliaksi sesuai nama toko online Anda
→Tulis ID Aplikasi yang unik membedakan dengan lain.
→Tulis versi Aplikasi, untuk pertama kali disarankan menggunakan versi 1
→Tekan BIKIN APK TOKO ONLINE
→Tekan Upload untuk upload keserver EQioZ Olshop
→Tunggu proses upload selesai
→Jika sudah, share ke medsos Anda
→Promosikan produk Anda dengan cara meminta orang untuk mendownload APK toko online
Anda

6

Ganti Ikon Aplikasi toko
online Anda di sini.

1

Pilih Warna
Aplikasiyang diinginkan.

2

Tulis namaAplikasi.

3

Buat ID Aplikasi yang
unik.

4

Tulis Versi Aplikasi
numerik mulai dari 1

5

Tekan BIKIN APK ONLINE
untuk memulai
UPLOAD ke server

7

Install ke ponsel Anda

8

6.1 Membuat Aplikasi dengan APK Toko Builder
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B. Banner Toko
Setelah aplikasi toko online Anda jadi, tahapan selanjutnya adalah mendesign tampilan aplikasi
dengan menambahkan banner toko.
Untuk menggunakan fitur ini, silahkan Anda siapkan file gambar dengan ukuran 600x200 pixel,
lalu gunakan sebagai banner toko online Anda. Banner toko ini nantinya akan tampil di website
toko online Anda.
Anda dapat menggunakan lebih dari satu banner yang akan tampil bergantian pada tampilan
aplikasi Anda.
Langkah-langkahnya :
→ Pilih Toko Online
→ Pilih Banner Toko
→Pilih Tambah Banner
→Cari dari berkas ponsel Anda
→Pilih DONE
→Cek ke Aplikasi toko Onlie yang sudah Anda install sebelumnya
→Banner sudah berubah

2

1

Susutkan agar sesuai, jika sudah
tekan DONE

3
Anda dapat menambahkan
beberapa banner. Nantinya akan
membentuk slide (berjalan
bergantian)

Pilih Toko Online, lalu Banner
Toko. Cari file banner ukuran
600x200 pixel pada perangkat
Anda

6.2 Membuat Banner Toko
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C. Share APK
Share APK berarti membagikan (share) APK yang sudah Anda buat kepada followers Anda di
media sosial. Selain itu, Anda juga bisa langsung menggunakan fitur Share APK untuk langsung
mengirimkan APK via email.
Caranya :
→ Pilih Toko Online
→ Pilih Share APK
→ Pilih media yang akan Anda share

SHARE pada media yang
Anda inginkan

Gambar 6.3 Share APK/Share Website

D. Share Website
Setelah Anda membuat APK toko online menggunakan APK Builder, secara otomatis Anda dapat
mengakses website toko online Anda sekaligus membagikan (share) kepada followers medsos
Anda.
Cara untuk "Share Website" sama dengan cara share APK pada bagian sebelumnya :
→ Pilih Toko Online
→ Pilih Share Website
→Pilih media yang akan Anda share
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Apabila Anda ingin mengetahui alamat website toko online Anda, silahkan Anda cek kembali :
→ Pilih Pengaturan Umum
→ Pilih Akun
→Lihat alamat website yang sudah Anda setting sebelumnya, "https://EQioZ Olshop .com/nama
toko Anda" dan buka di browser

E. Alur Kerja EQioZ Olshop

ANDA
Share APK dan
Share Website
Toko Online
Anda.

CUSTOMER
Memilih produk pada
APK yang sudah
diinstal. Atau
menggunakan fitur
"TANYA" untuk
bertanya tentang
produk tersebut.

CUSTOMER
Mendownload
APK Toko Online
Anda pada
smartphone
Android

ANDA
Menerima dan
menjawab
pertanyaan
customer melalui
"Kotak Pesan
Masuk"

CUSTOMER

CUSTOMER

CUSTOMER

Menekan tombol
"BELI" untuk
membeli. Jika
belum registrasi,
langsung DAFTAR

Menuliskan jumlah
barang yang dibeli
dengan menekan
tanda (-) atau (+),
lalu "SIMPAN"

Pesanan masuk ke
keranjang belanja
(pojok kanan atas).
Buka lalu
"KIRIMKAN ORDER"

ANDA
Cek Detail Order, lalu
set pajak dan biaya
pengiriman. Jika sudah,
"TERIMA DAN SIMPAN
KE TAGIHAN"

CUSTOMER
Muncul notifikasi "CEK
DATA TAGIHAN", lalu
transfer dan kirim
bukti transfer via
konfirmasi
pembayaran.

CUSTOMER

Barang
Sampai ke
customer

ANDA
Muncul
Notifikasi
pada, "DATA
ORDER"

ANDA
Cek konfirmasi
pembayaran di kotak
masuk, lalu lihat "DETAIL
TAGIHAN". Jika cash,
tekan "ORDER DIBAYAR
"TUNAI. Tentukan
cashbox lalu "BAYAR".

ANDA
Persiapkan
pengiriman. Jika
sudah, pilih
"PENGIRIMAN
SELESAI"

Gambar 6.4.1 Alur Kerja Toko Online Menggunakan Aplikasi EQioZ Olshop
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Gambar 6.4.2 Alur Kerja Toko Online Menggunakan Aplikasi EQioZ Olshop
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F. Detail Pengiriman

Setelah tahapan di atas diselesaikan, maka hal yang juga harus diperhatikan adalah tentang detail
pengiriman kepada customer. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah :
 Jika costumer Anda merupakan dropship, maka alamat pengiriman dapat diedit dan
dikirimkan kepada customer berikutnya.
 Anda juga dapat mengirimkan invoice kepada customer dalam bentuk PDF melalui email.
 Jika diperlukan, Anda dapat mencetak struk dan alamat menggunakan printer Bluetooth.
 Sedangkan invoice dan surat jalan dapat Anda print menggunakan printer Epson LX-310
dengan menggunakan kebel OTG.

1
1

2
3
4

Silahkan Edit "Alamat
Pengiriman" jika customer
Anda menerapkan sistem
dropship
Isi nomor Resi Pengiriman
yang ada pada bukti
pengiriman cargo/jasa
pengiriman.
Cantumkan lokasi order

Anda bisa membuat file
invoice berformat .pdf dan
tersimpan memori ponsel.

2

Kirimkan invoice melalui
email kepada customer.

3

Print struk dan alamat
menggunakan printer
bluetooth

Anda dan customer juga bisa
melakukan diskusi order

4
Print invoice dan surat
jalan menggunakan
EPSON LX-310

Gambar 6.5 Memahami Detail Pengiriman Produk kepada Customer
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Bagian VIII

Memahami
Fitur Laporan

Gambar 6.5 Memahami Detail Pengiriman Produk kepada Customer
Pada Aplikasi EQioZ Olshop, fitur laporan merupakan bagian dari manajemen usaha yang dapat
Anda akses setiap saat. Karena EQioZ Olshop menggunakan sistem online (cloud), maka sebagai
pemilik usaha, Anda dapat mengakses laporan kapan saja dan dimana saja asalkan terkoneksi
dengan internet.
Selain itu, Anda juga dapat mengakses keuangan operator dan keuangan sales melalui fitur yang
sudah disediakan (lihat gambar).
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A. Cara Kerja Sistem Keuangan

Perlu diketahui, prinsip yang kami gunakan pada sistem keuangan di aplikasi EQioZ Olshop hanya
mencatat keluar masuk uang saja, tidak didasarkan pada sistem akuntansi. Alasannya karena user
kami kebanyakan kaum awam.
Ada beberapa point yang harus diketahui seperti yang muncul pada gambar di atas (sisi kanan).
Berikut yang perlu Anda pahami :
Apakah yang dimaksud dengan LABA?
Rumus laba adalah harga jual produk kepada customer dikurangi harga beli produk TERAKHIR dari
supplier.
Dari definisi tersebut, akan muncul pertanyaan, "Lho, kok di atas ada tulisan "TERAKHIR", apa
maksudnya? Jawabannya adalah, "Karena pada aplikasi ini TIDAK MENGGUNAKAN sistem STOK
FIFO"
Jika suatu sistem menggunakan stok FIFO, maka harga dasar produk akan sama persis sesuai
dengan harga pembelian kepada supplier.
Contoh kasus jika menggunakan STOK FIFO :
 Suatu hari Pak Kasto membeli produk kabel data kepada supplier seharga Rp 10.000.
 Sebenarnya produk kabel data itu belum habis, tapi Pak Kasto sudah order lagi (beli lagi) ke
supplier.
 Ternyata di order berikutnya itu, harganya sudah naik. Sebelumnya si masih Rp 10.000, tapi
sekarang sudah menjadi Rp 12.000.
 Nah, jika menggunakan stok FIFO, maka sistem pada aplikasi tetap mencatat stok sesuai harga
pembelian kepada supplier. Dua harga dasar tersebut tetap tercatat secara terpisah.
 Stok yang Rp 10.000 tetap tercatat dalam aplikasi, demikian pula dengan stok yang Rp 12.000
juga tetap tercatat.
 Ketika Anda melakukan penjualan kepada customer, otomatis akan ada dua stok. Pertama stok
yang masih Rp 10.000 dan kedua stok yang Rp 12.000.
 Itu adalah logika kerja pada sistem stok FIFO.
 Masalahnya, pada aplikasi kami TIDAK MENGGUNAKAN sistem stok FIFO seperti itu.
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Lhah, terus, aplikasi ini pakai sistem stok macam apa?
Pada aplikasi EQioZ Olshop, sistem stok yang digunakan BUKAN FIFO. Contoh kasusnya seperti
ini :
 Suatu hari Pak Kasto membeli produk kabel data kepada supplier seharga Rp 10.000.
 Sebenarnya produk kabel data itu belum habis, tapi Pak Kasto sudah order lagi (beli lagi) ke
supplier.
 Ternyata di order berikutnya, harganya sudah naik. Sebelumnya si masih Rp 10.000, tapi
sekarang sudah menjadi Rp 12.000.
 Nah, karena kami TIDAK MENGGUNAKAN STOK FIFO, maka sistem pada aplikasi akan
merubah semua HARGA DASAR yang sebelumnya yang Rp 10.000 menjadi harga terakhir
yakni Rp 12.000.
 Harga dasar stok sebelumnya yang tadinya Rp 10.000 akan dirubah secara paksa oleh sistem
menjadi harga dasar terakhir, yakni Rp 12.000. Semuanya dirubah.
 Ketika Anda melakukan penjualan kepada customer, otomatis tidak akan ada dua stok lagi. Stok
pertama yang tadinya masih Rp 10.000 sudah berubah sesuai stok terakhir menjadi Rp 12.000.
 Itu adalah logika kerja pada sistem stok BUKAN FIFO yang digunakan dalam aplikasi ini.
 Kenyataannya, pada aplikasi kami menggunakan sistem stok seperti itu.

Lho, kok dirubah-rubah sesukanya oleh sistem? Aplikasi macam apa ini, seenaknya saja merubah
harga dasar? Santai. Begini penjelasannya :
 Sistem yang merubah semua harga stok awal menjadi harga stok terakhir didasarkan pada
prinsip NILAI BARANG.
 Logikanya, ketika suatu barang yang semula seharga Rp 10.000 kemudian menjadi Rp 12.000,
maka sesungguhnya telah terjadi perubahan NILAI BARANG ke nilai yang lebih tinggi.
 Sebelumnya, memang benar barang itu seharga Rp 10.000, tapi sekarang kan nilainya sudah
berubah manjadi Rp 12.000.
 Dengan kata lain, memang iya benar masih ada sisa barang yang nilainya Rp 10.000, tapi hari ini
kan sebenarnya barang itu sudah bernilai Rp 12.000.
 Bisa seperti itu, karena faktanya, saat sekarang ini Anda tidak akan bisa memperoleh barang itu
kembali dengan harga Rp 10.000.
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Apakah yang dimaksud dengan OMSET ?
Omset adalah keseluruhan nilai penjualan produk dan tidak termasuk pemasukan/pengeluran seperti
yang dijelaskan point sebelumnya.
Apakah yang dimaksud dengan PEMASUKAN?
PEMASUKAN yang dimaksud adalah pemasukan usaha diluar jual beli produk utama.
Misalnya :
- Hasil jual kardus
- Hasil jual barang rongsok
- Hasil uang tips karyawan
- Bonus uang dari supplier
- Dan sebagainya
Jadi, pemasukan yang dimaksud di sini adalah SELAIN keuntungan dari jual beli produk utama
kepada customer.
Apakah yang dimaksud dengan PENGELUARAN?
PENGELUARAN yang dimaksud adalah pengeluaran usaha diluar jual beli produk utama.
Misalnya :
- Membeli tali rafia
- Membeli tas kresek
- Memberi uang kepada pengamen
- Membeli air mineral untuk customer yang datang
- Membayar honor/gaji
- Membayar listrik
- Dan sebagainya
Jadi, pengeluaran yang dimaksud di sini adalah SELAIN pengeluaran untuk membeli produk
supplier yang nantinya untuk dijual lagi.
Apakah yang dimaksud dengan LABA?
Laba adalah keuntungan jual beli produk utama diluar PEMASUKAN dan PENGELUARAN seperti
dijelaskan di atas.
Sebagai contoh, ketika Anda jual kardus, maka tidak masuk ke laba. Alasannya karena LABA hanya
akan mencatat keuntungan jual beli produk utama saja.
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B. Share Laporan
Pada beberapa laporan tersedia tombol untuk menyimpan file dalam bentuk Excel (.xls). Dengan
fungsi ini Anda dapat mengakses data laporan melalui perangkat yang lebih besar pc/laptop,
mencetak dan menyimpannya dalam bentuk berkas fisik (print out).
Selain itu, tersedia juga tombol bagikan (share) yang berfungsi untuk langsung membagikan
laporan tersebut melalui media sosial seperti WhatsApp. Dengan fungsi ini, Anda bahkan dapat
mengirim email lebih cepat dan praktis.
Untuk mengaktifkannya Anda tinggal menekan tombol yang terletak pada pojok kanan atas
seperti pada gambar di bawah ini :

1

2

Fungsi "Save to Excel" untuk menyimpan
file berformat .xls yang dapat dibuka
menggunakan pc/laptop dengan OS
Windows/Mac

Fungsi "Share" untuk membagikan
(share) laporan berformat .xls ke
berbagai aplikasi lainnya.

Gambar 6.7 Memahami Fungsi Save to Excel dan Fungsi Share
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Bagian IX

Bagaimana Cara
Berlangganan?
A. Versi Gratis (Free)
Anda dapat menggunakan Aplikasi EQioZ Olshop secara gratis (free), apabila :
 Maksimal jumlah produk 15 item.
 Maksimal transaksi penjualan 60x transaksi per bulan.

B. Versi Berbayar
Informasi Harga


Biaya langganan sewa aplikasi EQioZ Olshop adalah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) per
bulan untuk maksimal transaksi bulanan 400 kali.



Jumlah item produk yang dapat diinput pada versi berbayar tidak dibatasi. Namun jika
jumlah produk Anda lebih dari 2.000 item, mohon untuk mengkonfirmasi kami.

Upgrade Paket Layanan


Untuk mulai berlangganan versi berbayar, silahkan buka aplikasi EQioZ Olshop Anda, cari
menu Bantuan lalu klik Upgrade Paket Layanan.



Setelah masuk ke menu Upgrade Paket Layanan, silahkan ketik UPGRADE (spasi) 400.
Contoh : UPGRADE 400.
(Artinya : Dengan mengetik UPGRADE 400, Anda akan mengaktifkan sewa layanan minimal
EQioZ Olshop untuk maksimal transaksi bulanan 400 kali).



Jika Anda baru pertama kali akan berlangganan tapi maksimal transaksi bulanan Anda
lebih dari 400 kali, maka silahkan ketik UPGRADE (spasi) rata-rata/perkiraan jumlah
transaksi bulanan Anda.
Contoh :
UPGRADE 400
UPGRADE 700
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UPGRADE 800
UPGRADE 1.500
UPGRADE 1.000
Dan seterusnya...
(Sesuaikan dengan kebutuhan dan perkiraan rata-rata jumlah transaksi bulanan Anda)


Jika suatu ketika transaksi bulanan Anda melebihi dari nilai upgrade yang dilakukan
sebelumnya, maka yang harus Anda lakukan adalah melakukan upgrade kembali untuk
menambah jumlah transaksi.
Caranya sama, masuk ke menu Bantuan-Upgrade Paket Layanan lalu ketik UPGRADE
(spasi) Jumlah Transaksi.
Contoh : UPGARDE 800



Nanti customer service kami akan memberitahukan berapa biaya langganan yang harus
Anda transfer bulan berikutnya sebelum mengabulkan permintaan upgrade Anda.



Perlu diketahui, bahwa biaya minimal langganan aplikasi EQioZ Olshop adalah Rp 100.000
(seratus ribu rupiah).

Tagihan Layanan


Tagihan Layanan akan muncul di menu Tagihan Layanan --> Data Tagihan.



Nilai tagihan yang muncul sengaja kami buat tidak menggunakan angka bulat (100.000
pas/bulat), namun menggunakan angka dengan kode unik (Contoh : 99.XXX).



Ketika akan transfer, angka di belakang angka 99 mohon ditulis utuh (jangan dibulatkan
menjadi 100.000). Ini merupakan kode unik yang berfungsi untuk mengaktifkan akun Anda
secara otomatis.
Contoh :
Pada Data Tagihan muncul tagihan 99.723. Maka yang harus Anda transfer harus Rp
99.723 persis. Itu tidak boleh dibulatkan menjadi Rp 100.000
Angka 723 itu cuma contoh, bukan berarti setiap transfer harus pakai angka itu.
Nantinya, di Data Tagihan akan muncul angka yang berbeda-beda.
Silahkan, transfer sesuai angka yang muncul.



Demikian pula ketika Anda akan melunasi tunggakan tagihan, maka Anda tidak boleh
menggabungkan beberapa kali tunggakan dan menjumlahkannya dalam satu kali transfer.
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Contoh :
Tunggakan bulan Januari 99.123
Tunggakan bulan Februari 99.456
Maka Anda harus transfer satu per satu dan tidak boleh digabung.


Proses pembayaran/transfer dilakukan di bulan berikutnya sejak Anda UPGRADE.
Misalnya Anda upgarde bulan Desember, maka tagihan akan muncul bulan Januari antara
tanggal 20-31.



Jika Anda terlambat membayar tagihan, akun Anda akan otomatis terkunci dan Anda tidak
bisa login.



Akun yang lama tidak digunakan akan terus menyisakan tagihan. Oleh karena itu, jika Anda
akan mengaktifkan kembali setelah beberapa bulan tidak melunasi, maka tagihan
sebelumnya harus diselesaikan terlebih dahulu.



Namun jika Anda tidak berkenan melunasi tagihan sebelumnya, Anda dapat membuat
akun baru dengan alamat email yang baru.

Nomor Rekening Transfer
Pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke :
 Bank BNI Nomor Rekening 0170038959 a.n. WIANTO
 Bank BCA Nomor Rekening 0460965764 a.n. WIANTO
 Bank MANDIRI Nomor Rekening 139-00-0981703-6 a.n. WIANTO
Pertanyaan, Saran dan Kritik


Gunakan menu BANTUAN lalu pilih menu PERTANYAAN APLIKASI untuk bertanya
seputar Aplikasi EQioZ Olshop. Agar fast respon, mohon bertanya pada jam-jam kerja
(Senin-Sabtu Pukul 08.00-17.00 WIB).



Jika Anda memiliki saran, kritik maupun usulan lainnya, mohon mengirimkan email ke
gentatekno.cs@gmail.com
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Lampiran 1

Standar Operasional Toko Online dengan Aplikasi EQioZ Olshop
A. Ketika Menerima Order Online
1. Membuka menu Data Order
2. Lihat Detail Order
3. Cek secara Teliti barang yang diorder.
4. Jika ada yang kurang jelas tentang barang yang diorder, tanyakan kepada customer melalui
Diskusi Order (Misalnya tentang warna, ukuran, type dan lain-lain).
5. Tentukan Biaya Pengiriman jika order dikirim melalui kurir. Pastikan Alamat Pengiriman
sudah lengkap, jelas dan benar. Jika masih meragukan, tanyakan kembali kepada customer
melalui Diskusi Order. Bisa dikonfirmasikan juga jika barang ingin diambil langsung ke
toko sehingga tidak perlu mengeset biaya pengiriman.
6. Tentukan nilai Diskon, baik diskon per item produk maupun diskon keseluruhan transaksi
order (jika ingin memberikan diskon).
7. Tentukan Pajak jika order tersebut ingin dikenakan pajak.
8. Setelah langkah di atas sudah dipastikan dilakukan dengan benar, barulah lakukan terima
order dengan menekan tombol TERIMA DAN SIMPAN KE TAGIHAN.
B. Tahap Menerima Pembayaran
----Pembayaran Via Transfer---1. Ketika menerima konfirmasi pembayaran, teliti dengan baik tentang kebenaran
pembayaran tersebut, yang meliputi bukti transfer yang dicocokan dengan transferan yang
masuk ke rekening.
2. Setelah benar-benar pasti ditransfer, baru boleh menekan tombol ORDER DIBAYAR
TUNAI. Selanjutnya order akan masuk ke Data Pengiriman.
----Pembayaran Langsung ke Toko---3. Jika customer membayar tidak melakukan konfirmasi pembayaran (atau datang langsung
ke toko), data pesanan bisa dibuka di Data Tagihan. Pilih order sesuai yang dilakukan
customer tersebut, dan selanjutnya boleh menekan tombol ORDER DIBAYAR TUNAI (jika
customer melakukan pembayaran dengan lunas) atau menekan tombol ODER DIBAYAR
KREDIT jika customer membayar secara diangsur. Selanjutnya order akan masuk ke Data
Pengriman.
C. Penyerahan Barang
1. Menyiapkan barang hanya boleh dilakukan ketika order sudah sampai di tahapan Data
Pengiriman.
2. Jika barang dikirim melalui kurir, pastikan alamat tujuan pengiriman sudah dicek kembali.
3. Setelah proses pengiriman selesai wajib mengisi resi pengiriman dan merubah status order
selesai dengan menekan tombol PENGIRIMAN SELESAI.
4. Jika barang diambil langsung ke toko oleh customer, maka cukup mengubah status order
selesai dengan menekan tombol PENGIRIMAN SELESAI.
Catatan : Cetak dan tempel standar operasional di atas pada tempat strategis agar dapat dibaca dan dijadikan

pedoman bekerja bagi karyawan.
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Lampiran 2

Cara Akses EQioZ Olshop via PC/Laptop

HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN





Harus dipahami, EQioZ Olshop adalah APLIKASI ANDROID.
Fitur akses di pc/laptop hanya merupakan fasilitas untuk mempermudah penjualan
saja. Jadi, tidak semua fitur yang ada di HP juga muncul di pc/laptop.
Untuk bisa memunculkan fitur ini, Anda harus memiliki pc/laptop yang sudah diinstal
browser Mozilla Firefox paling update.
Karena aplikasi ini online, maka pc/komputer Anda harus terkoneksi dengan internet.

Cara untuk akses Aplikasi EQioZ Olshop via PC/Laptop :
→ Buka browser Mozilla di komputer Anda
→ Ketik link ini di browser https://eqioz.com/kasir
→ Ketik username dan password SAMA PERSIS dengan yang untuk login di HP Anda
→ Jika Anda OPERATOR/SALES, gunakan username dan password Anda.
→ Tidak semua fitur yang ada di HP juga tersedia di pc/laptop, simak kembali petunjuk di atas
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Lampiran 3

Cara Upload APK Ke Google Play Store

Sebelum Anda membaca dan memahami tutorial "Cara Upload APK ke Google Store", Anda harus
mengetahui terlebih dahulu, "Mengapa Anda harus mengupload APK Anda ke Google Play Store?"

Alasan Mengupload Aplikasi ke Google Play Store




Dengan muncul di Google PlayStore, toko online Anda akan mudah dicari oleh ribuan calon
customer. Artinya, Anda memiliki kesempatan lebih luas untuk lebih sukses berbisnis online
karena memiliki media yang dapat diakses oleh banyak orang.
Kredibilitas toko online Anda semakin baik dan terpercaya. Mereka yang memiliki APK di
Google Play Store akan dianggap sebagai pelaku usaha yang serius, profesioanal dan
terpercaya. Hal ini akan menepis anggapan orang bahwa toko online Anda tampak
meragukan.

Hal-hal yang Harus Dipersiapkan Sebelum Mengupload
Sebelum Anda mengupload, Anda harus mempersiapkan beberapa hal, diantaranya :
→ Memiliki Kartu Kredit, atau jika tidak ada bisa menggunakan :
→ Virtual Card Number (VCN) yang disediakan oleh layanan Bank BNI
→ Sudah mengaktifkan SMS Banking.

Langkah-langkah Mengupload Aplikasi ke Google Play Store

Langkah 1 :
Mendaftar Akun Developer PlayStore
Pastikan anda sudah login ke google dengan alamat email yang ingin di daftarkan sebagai akun
developer.
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Pastikan Anda login ke Google dengan
alamat email yang ingin didaftarkan.

Langkah 2 :
Cara Mendaftar Akun Google Developer Play Store
→
Daftarkan
Akun
Google
Developer
https://play.google.com/apps/publish/signup/

Mulai dengan membuka link
https://play.google.com/apps/publish/signup/

Playstore

buka

melalui

browser

:
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→ Selanjutnya centang AGREE, dan klik CONTINUE TO PAYMENT

Klik "I Agree.." lalu
CONTINUE TO PAYMENT

→ Setelah itu akan tampil form untuk pembayaran pendaftaran akun Developer Play Store. Biaya
pendaftaran $25 sekali bayar.
Catatan




Jika anda memiliki kartu kredit anda bisa langsung mengisi nomor kartu kredit beserta
tanggal tahun berlaku serta kode CVCnya.
Isikan juga alamat lengkap anda di Billing Address.
Kartu DEBIT dari bank Indonesia belum bisa digunakan untuk melakukan pembayaran ke
google. Bagi yang tidak punya kartu kredit anda bisa menggunakan fitur VCN (Virtual
Card Number) dari Bank BNI.

Isikan alamat lengkap
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Langkah 3 :
Cara Melakukan Pembayaran dengan VCN Bank BNI
→ Buka aplikasi BNI SMS Banking. Jika belum punya aplikasinya di HP anda bisa download di
Playstore.

Tampilan BNI SMS
Banking

Catatan :
Untuk menggunakan SMS banking bank BNI sebelumnya nomor HP anda harus sudah di
daftarkan ke bank BNI. Jika belum maka silahkan kunjungi cabang bank BNI terdekat untuk
mengaktifkan SMS banking bank BNI anda.
→ Untuk membuat VCN anda bisa memilih tombol e-Commerce. Selanjutnya akan tampil form
seperti di bawah ini.
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Isikan nominal

Klik Lihat Pesan
Lalu proses

→ Pada kolom nominal, isikan saja 500 ribu. Walaupun saat di rupiahkan $25 tidak sampai 500rb.
→ Tetapi tenang saja, bank BNI tetap hanya memotong tabungan sesuai nilai yang anda gunakan
dengan VCN tersebut. Selanjutnya tekan proses.
→ Selanjutnya, silahkan klik Lihat Pesan, maka akan muncul gambar berikut ini :
→ Balas SMS tersebut sesuai dengan nomor PIN yang diminta
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→ Silahkan balas pesan sesuai PIN SMS banking anda. Anda selanjutnya akan menerima balasan
nomor VCN beserta tanggal berlaku serta kode CVCnya.
→ Masukan informasi VCN tersebut pada form pembayaran akun Developer Google.
→ Setelah anda melakukan pembayaran Google akan melakukan verifikasi pendaftaran Anda.
Proses verifikasi bisa memakan waktu 2x24 jam kerja.
→ Tetapi biasanya sih cepat. Untuk memastikan pendaftaran di terima anda bisa setiap saat
mengecek dengan membuka halaman https://play.google.com/apps/publish/

Langkah 4 :
Mulai Mengupload Aplikasi
→ Buka alamat https://play.google.com/apps/publish
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→ Anda bisa memilih BUAT APLIKASI

→ Isikan nama/judul aplikasi Toko Online Anda. Sebagai contoh kami memasukan dengan nama
Batik Indonesia.
→ Silahkan isi Deskripsi singkat dan Deskripsi lengkap tentang aplikasi Toko Online Anda.

→ Upload gambar tampilan dari PONSEL berasal dari screenshot dari aplikasi Toko Online anda
yang dibuat menggunakan fitur APK Builder.
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→ Upload Ikon aplikasi Toko Online anda. Ukuran ikon harus 512x512 piksel Anda dapat
mengedit ukuran menggunakan software Photoshop

→ Untuk bagian Grafis Unggulan anda juga harus upload gambar dengan ukuran 1024x500 piksel.
Lebar 1024px dan tinggi 500px. (Bisa membuat pake Software photoshop pada komputer dengan
klik File > New).
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→ Setelah langkah sebelumnya selesai, jangan lupa menyimpan file gambar ke format JPG atau
PNG. Setelah upload gambar berhasil hasilnya seperti gambar di bawah ini :

→ Lanjutkan dengan Isi form selanjutnya
→ Isi Jenis aplikasi = Aplikasi, Kategori = Belanja
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→ Isi detail kontak email sesuai email Toko Online anda. Jika tidak memiliki situs web dapat di
kosongkan untuk form isian Situs Web

→ Isi Kebijakan privasi dengan alamat website dibawah ini :
https://EQioZ Olshop .com/onlineshop_privacy.txt
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→ Klik SIMPAN DRAFT

→ Upload APK Toko Online anda
→ Pilih Halaman Rilis Aplikasi lalu klik KELOLA PRODUKSI
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→ Klik BUAT RILIS

→ Saat tampil halaman seperti di bawah pilih TIDAK IKUT
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→ Ketika muncul dialog konfirmasi silahkan klik KONFIRMASI

Langkah 5 :
Melakukan Upload File APK
Catatan :
File APK hasil dari fitur APK Builder akan masuk ke folder ApkTokoOnline pada memori internal
HP anda. Silahkan copy file APK tersebut ke komputer anda agar nanti dapat melakukan proses
selanjutnya mengupload file APK.

File apk yang ada di
memori internal HP.
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→ Mulailah Upload APK dengan Klik UPLOAD APK

→ Klik JELAJAHI FILE dan selanjutnya pilih file apk yang akan di upload.
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→ Setelah upload selesai silahkan isi tentang informasi rilis dan selanjutnya tekan SIMPAN

→ Setelah itu tekan TINJAU
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→ Selanjutnya masuk ke halaman Peringkat Konten dan pilih LANJUTKAN

→ Masukan alamat email anda
→ Isikan alamat email yang sama pada isian Konfirmasi alamat email
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→ Pilih Kategori AGREGATOR KONTEN, TOKO KONSUMEN, ATAU LAYANAN STREAMING
SOSIAL

→ Silahkan isi kuesioner seperti gambar di bawah ini
→ Jika sudah, klik SIMPAN KUESIONER
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→ Selanjutnya klik MENGHITUNG PERINGKAT

→ Selanjutnya pilih TERAPKAN RATING
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→ Pindah ke halaman Harga dan Distribusi

→ Pilih aplikasi ini GRATIS dan Negara cukup Indonesia saja karena aplikasi hanya berbahasa
indonesia.
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→ Ikuti seperti gambar di bawah
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→ Setelah selesai semua klik SIMPAN DRAFT yang ada di atas

→ Pastikan semua bagian tercentang warna hijau seperti gambar di bawah
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Catatan :
Jika ada halaman yang belum tercentang hijau berarti di halaman tersebut masih ada isian yang
kurang lengkap. Silahkan di cek dan di teliti kembali halaman tersebut.

→ Setelah semua siap selanjutnya masuk ke halaman Rilis Aplikasi

→ Pilih EDIT RILIS
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→ Pilih TINJAU

→ Pilih MULAI PELUNCURAN KE PRODUKSI
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→ Pilih KONFIRMASI

----SELESAI----

Aplikasi anda menunggu verifikasi dari google, bisa membutuhkan 2x24jam hari kerja. Kadang
juga lebih cepat bahkan kurang dari 1 jam aplikasi anda sudah dapat di cari di Play Store.

