TUTORIAL DASHBOARD
MONITORING TRANSAKSI, REGISTRASI PAYMENT POINT
SUB MITRA,
MITRA LOKET DAN PETUGAS PP

Dashboard Versi 1.3
Update 27-10-2016

Untuk membuka Aplikasi Anda dapat mengaksesnya melalui aplikasi browser
yang Anda miliki seperti Mozilla (
), Chrome (
), atau Opera (
) atau melalui
smartphone.
Silakan
kan
masukkan
alamat
website
aplikasi
berikut
:
http://ppob.kiosbank.com/dashboard/
http://ppob.kiosbank.com/dashboard/.

Gambar 1. Tampilan Menu Login

Akan tampil menu LOGIN seperti gambar diatas, kemudian masukan username dan password pada
kolom yang tersedia dan klik login.
login Dan akan tampil halaman beranda seperti berikut :

Gambar2 Tampilan Halaman Beranda
Gambar2.
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1 . Menu Registrasi
Menu Registrasi
strasi digunakan untuk melakukan proses pendaftaran, pembaruan dan
registrasi payment point,, payment point sub mitra , loket dan petugas payment point,
point serta
pendaftaran, pembaruan dan penutupan mitra.
mitra
a. MC/CA
 Pendaftaran
Untuk melakukan pendaftaran Sub MC/CA, silakan Anda klik menu Registrasi
selanjutnya pilih sub menu Pendaftaran kemudian akan muncul seperti gambar 3.

Gambar 3. Sub menu pendaftaran MC/CA

Proses :
-

Pilih Upline dengan klik Cari, tentukan upline kemudian klik PILIH

-

Isi kolom Nama, Email, Email, No. KTP, Alamat, Telpon, No. Rekening dan Nama
Rekening dengan data yang benar

-

Pilih Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan klik

(anak panah)

-

Tentukan Max Fee 1 dan Max Fee 2 sesuai limit
l
pada upline

-

Tentukan Area Operasional untuk membatasi pada area tertentu dengan klik
tanda

-

Tentukan Akun dan User

-

Kemudian klik Simpan
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 Pembaruan
Sub menu ini digunakan untuk pembaruan data Sub MC/CA yang telah didaftarkan,
seperti gambar dibawah ini.

Gambar 4. Sub menu Pembaruan MC/CA

Masukan ID Sub MC/CA yang akan dirubah, kemudian akan tampil gambar dibawah
ini.

Gambar 5. Sub menu Pembaruan Sub MC/CA
Pilih data yang akan diperbarui kemudian klik Update

 Penutupan
Sub menu Penutupan digunakan untuk menonaktifkan Sub MC/CA yang menjadi
downline MC/CA tersebut.
Sebelum melakukan proses ini, harap diperhatikan downline dan payment point
dibawah sub MC/CA sudah tidak ada, jika masih ada silakan proses migrasi
downline dan payment point tersebut terlebih dahulu.
Dan yang dapat melakukan proses ini adalah OPS (Manajer Operasional).
Operasional)
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 Daftar
Digunakan untuk menampilkan daftar downline pada MC/CA,
MC/CA, Masuk ke sub menu
Daftar, kemudian kik tombol Tampilkan, seperti gambar dibawah ini.

Gambar 6. Sub menu Daftar Sub MC/CA

b. Payment Point
 Pendaftaran
Untuk melakukan pendaftaran PP (Payment Point), silakan Anda klik menu
Registrasi selanjutnya pilih sub menu Pendaftaran kemudian akan muncul seperti
gambar dibawah ini.

Gambar 7. Sub menu pendaftaran PP

Setelah muncul tampilan sub menu
menu pendaftaran seperti gambar 6, Silakan Anda
mengisikan atau memilih data pada kolom yang tersedia, dengan data payment
point yang sebenar-benarnya.
sebenar
Untuk kolom MC/CA pilihlah sesuai nama MC/CA
yang menaungi area Anda, dan pada kolom Bank Mitra pilihlah nomor
nomo rekening
penyetoran deposit
it sesuai rekening BRI untuk area Anda,, kemudian pilih jumlah
Admin bank dan Fee PP.
PP
Setelah proses memasukan data payment point selesai klik tombol Simpan maka
akan muncul keterangan seperti gambar berikut ini:
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Gambar 8. Konfirmasi simpan data PP

 Pembaruan
igunakan untuk pembaruan data Payment point yang telah
Sub menu ini digunakan
didaftarkan. Masukan ID.PP
I .PP yang akan diperbarui pada kolom input ID.PP
I
seperti
gambar 9,, kemudian klik tombol Submit dan akan muncul menu seperti dibawah
ini.

Gambar 9. Pembaruan Data PP

 Daftar
Sub menu ini difungsikan untuk menampilkan daftar anggota PP sub mitra cabang,
dengan telebih dahulu masuk ke sub menu Daftar kemudian masukan id.sub mitra
cabang dan klik tombol submit. Dan akan tampil daftar anggota PP sub mitra
cabang.
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c. Payment Point Sub Mitra
 Pendaftaran
Sub menu ini digunakan untuk memasukan atau merubah ID Sub Mitra Payment
point pada suatu ID Sub Mitra tertentu, seperti gambar berikut.

Gambar 10. Pendaftaran PP pada sub mitra

Setelah masuk sub menu Pendaftaran, masukan ID.Sub Mitra yang akan
dimasukan, kemudian klik tombol Cari Sub Mitra,, dan masukan ID PP yang akan
didaftarkan pada Sub mitra terpilih kemudian klik tombol Submit PP.
PP Maka akan
muncul konfirmasi seperti gambar 10.
Pada gambar 10 disebutkan, bahwa sebelumnya ID.PP terpilih merupakan anggota
Sub Mitra tertentu, untuk melanjutkan klik tombol OK. Selanjutnya muncul data
yang akan di rubah seperti
s
gambar dibawah ini.

Gambar 11
1. Contoh Pendaftaran PP pada suatu sub mitra

Setelah yakin terhadap data Sub Mitra yang akan dirubah, selanjutnya klik tombol
Simpan.

d. Petugas dan Loket Payment Point
 Pendaftaran Petugas Payment Point
Untuk melakukan pendaftaran petugas PP( payment point ) silahkan klik menu
Petugas dan Loket Payment Point dan klik sub menu Pendaftaran,
Pendaftaran kemudian
akan tampil seperti gambar 12.
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Gambar 12.
1 Menu pendaftaran petugas PP

Untuk proses pendaftaran petugas PP silakan input ID.PP
ID PP pada kolom ID.PP
kemudian klik tombol Submit untuk detil proses pendaftaran petugas PP seperti di
bawah ini.

Gambar 13.
1 Menu pendaftaran petugas PP

Setelah tampil seperti pada diatas, selanjutnya adalah proses pendaftaran petugas
payment point, adapun langkah-langkah
langkah
nya sebagai berikut :
1. Pada Kolom ID Petugas Inputkan ID petugas yang akan digunakan.
2. Inputkan Nama Petugas pada kolom Nama Petugas.
3. Inputkan Password pada kolom Password.
4. Inputkan kembali Password pada kolom Input Ulang Password,
Password pastikan Input
Pada kolom Password sesuai dengan Input pada kolom input ulang password.
5. Jika
ika data input sudah benar silakan
sila
klik Tombol Simpan Petugas.
Petugas
6. Proses Pendaftaran Petugas telah
t
Selesai.
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 Pembaruan Petugas Payment Point
Untuk melakukan pembaruan petugas PP ( payment point ) silahkan klik menu
Petugas dan Loket Payment Point dan klik sub menu Pembaruan,
Pembaruan kemudian
akan tampil seperti gambar 14.

Gambar 14.
1 Menu Pembaruan petugas PP

Untuk proses pembaruan Petugas atau Payment Point silakan masukan ID.PP
ID
loket yang akan di perbarui pada Kolom Input IDPP kemudia klik tombol
Submit untuk menampilkan detil proses pembaruan petugas dan atau payment
point, seperti gambar dibawah ini.

Gambar 15. Pembaruan petugas PP

e. Akusisi Payment Point (PP)
Akusisi PP ini digunakan untuk mendaftarkan PP mobile ke dalam keanggotaan MC/CA
tertentu,, dimana saat registrasi PP tidak menyertakan data MC/CA, sehingga PP mobile
tersebut tidak terdaftar pada MC/CA bersangkutan.
Untuk memulai proses akusisi PP, silakan pilih sub menu Akusisi PP dan kemudian
akan tampil form seperti gambar dibawah ini.
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Gambar 16. Akusisi PP

Masukan data PP yang tersedia dikolom tersebut, kemudian klik Get PP,
PP kemudian akan
keluar tampilan seperti contoh berikut.

Gambar 17. Akusisi PP

Proses ini dilanjutkan dengan memilih ID MC/Sub MC dengan menekan tombol
(anak panah), kemudian klik tombol Akusisi.
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2. Menu Management PP
Pada menu ini difungsikan untuk memantau informasi data dan dana PP
(payment point) dengan beberapa filter,
filter sehingga membantu Anda dalam pencarian
informasi PP yang dimaksud seperti gambar 17.

Gambar 17. Menu Management PP

Menu ini terdiri dari tiga sub menu seperti berikut ini :
a. Menu Info PP
Menu ini digunakan untuk mengetahui informasi dana dan data di loket serta
untuk eksekusi proses blokir atau unblokir loket (sesuai
sesuai hak akses user).
user
Untuk menggunakanya silakan Anda membuka menu Management PP dan pilih
sub menu Info PP seperti gambar 17 diatas. Proses pencarian info PP tersebut
dapat dilakukan dengan dua cara :
- Pencarian perPP atau Loket, yaitu dengan mengisikan data pp (id.pp/nama
pp/id trx) pada kolom input ID PP/Nama PP/ID TRX.
- Pencarian Info PP berdasarkan mitra cabang atau sub mitra cabang, yaitu
dengan memilih menu Operasional kemudian tentukan filter data pada
menu mitra cabang dan sub mitra cabang dengan klik tanda panah bawah
( )
- Sebagai tambahan pencarian Info PP, dapat menggunakan menu filter
tambahan yaitu dengan klik tombol filter tambahan kemudian pilih filter
yang akan diterapkan.
Setelah proses filter Info PP diterapkan, untuk menampilkannya dengan klik
tombol Tampilkan maka akan muncul tampilan seperti berikut :
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Gambar 18. Menu Info PP

Pada tampilan Info PP terdiri dari kolom id. pp, nama pp, alamat pp, info sub
mitra cabang, info mitra cabang, info manajer operasional, dan info data plafon
pp. Untuk proses blokir/unblokir pp dengan klik tombol eksekusi pp,
kemudian klik tombol blokir atau buka blokir (Sesuai Hak Akses User), sesuai
eksekusi yang akan diterapkan pada pp bersangkutan. Sedangkan tombol
riwayat plafon digunakan untuk mengetahui informasi riwayat penambahan
saldo/nilai plafon pp.
b. Menu Daftar PP Baru
Menu ini
ni difungsikan untuk mengetahui jumlah serta aktivitas PP baru
(payment point) pada bulan berjalan. Seperti tampilan berikut ini :

Gambar 18. Menu PP Baru
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3. Menu Info Transaksi
Menu Info Transaksi difungsikan untuk menampilkan rekap transaksi pada mitra
cabang,
bang, sub mitra cabang, dan payment point (PP). Untuk membuka menu ini
dengan memilih menu info transaksi.
transaksi. Terdapat dua sub menu pada menu ini, yaitu
sebagai berikut :
a. Detail Transaksi
Untuk menampilkan detail transaksi pada suatu payment point (PP), maka
digunakan menu ini. Seperti gambar di bawah ini
ini akan ditampilkan menu detail
transaksi.

Gambar 19. Menu Detail Transaksi

Keterangan Gambar:
- Memasukan Id. payment point pada kolom input Id.pp dan klik reload
- Pada sub menu Trx PP difungsikan untuk menampilkan
pilkan pelunasan per
produk sesuai filter yang ditentukan.
- Sub menu Rekap Trx PP digunakan untuk menampilkan jumlah lembar
pelunasan berdasarkan filter yang ditentukan.
- Sub menu Trx Harian PP digunakan untuk menampilkan data pelanggan
yang ditransaksikan di loket sesuai filter yang ditentukan.
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b. Pantau Trx
Merupakan menu pantau transaksi secara global sesuai mitra cabang dan sub
mitra cabang yang terdaftar pada manajer operasional tertentu.
Untuk membuka menu ini, Silakan klik submenu Pantau Trx pada menu Info
Trx, maka akan muncul
uncul tampilan sebagai berikut :

Gambar 20. Pantau Transaksi

Keterangan gambar :
-

Pilih filter yang akan ditentukan
Klik ID MC untuk membuka informasi lebih detail

c. Pertumbuhan PP Baru
Menu ini difungsikan untuk mengetahui pertumbuhan dan transaksi PP
(Payment Point) pada Mitra cabang atau sub mitra cabang dibawahnya sesuai
dengan filter yang ditentukan (sub
(
mitra cabang, tipe bulan dan bulan).
bulan Seperti
contoh gambar dibawah ini.
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Gambar 21. Menu Pertumbuhan PP

4. Menu Token
Digunakan untuk mencari informasi token dari pelanggan yang pernah
ditransaksikan pada loket yang bersangkutan, berikut tampilan menu token.

Gambar 22. Menu Cek Token

Untuk menampilkan token ada beberapa hal yang harus di perhatikan, yaitu :
1. Masukan Id Pelanggan dengan Benar.
2. Pastikan Tanggal Lunas harus sesuai dengan tanggal pelunasan id pelanggan
tersebut.
3. Kemudian klik tombol Get Token untuk menampilkan token idpelanggan
tersebut
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5. Menu Pengaturan
Menu ini difungsikan untuk mengatur perubahan password, tampilan layar dashboard
dan Log Out aplikasi dashboard, seperti gambar dibawah ini.

Gambar 23. Menu Pengaturan

a. Ganti Password
Untuk merubah password petugas dapat melakukannya dengan klik nama user
(seperti gambar diatas), pilih Ganti Password dan akan muncul gambar seperti
dibawah ini.

Gambar 24. Menu Ganti Password

Silakan masukkan password baru yang akan Anda pakai pada kolom pertama
(1). Ketik ulang password baru Anda, untuk memastikan password
passwor baru yang
dimasukan benar di kolom kedua (2). Dan pada kolom ketiga (3), masukkan
m
password lama untuk otentikasi kepemilikan akun.
akun. Jika Anda sudah yakin dengan
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data yang Anda masukkan maka lakukan penyimpanan
penyimpanan perubahan password
dengan klik tombol Ganti Password.
Password
b. Preferences
Digunakan untuk memilih tampilan sidebar dan default homepage, seperti
gambar dibawah ini.

Gambar 25. Menu Preferences

-

Posisi sidebar dapat dipindah kekanan maupun kekiri sesuai keinginan,
dengan klik lingkaran pilihan seperti gambar diatas.
Homepage dapat menampilkan menu dashboard, dengan memilih menu apa
yang akan ditampilkan di beranda dasboard
Setelah pengaturan diatas,
diata klik Simpan

c. Log Out
Menu Log Out digunakan saat Anda akan keluar dari aplikasi
plikasi Dashboard.
Dengan klik nama petugas kemudian klik tombol Log Out seperti gambar 23.
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