Jangkau Pelanggan Lebih Banyak di Seluruh Penjuru Kairo
dengan Bergabung

di Jaringan Resto Masisir

http://resto.masisir.com
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I. Memulai Aplikasi
a. Daftar
Daftarkan

Restoran

anda

dengan

mengisi

form

di

laman

:

http://resto.masisir.com/merchantsignupselection

Pilih darii 2 jenis pendaftaran :
1. Keanggotaan
Semua pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan dikelola
oleh anda sendiri
2. Komisi
Pembayaran menggunakan payment gateway yang dilakukan
oleh pembeli (Paypal atau Kartu Kredit) dikelola oleh admin,
yang dapat sewaktu-waktu anda cairkan.

b. Download/Install
Download aplikasi di smartphone anda untuk mengelola pesanan yang
masuk.
1. Aplikasi Merchant :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.masisir.resto.merch
ant
2. Aplikasi Driver :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.masisir.driver
3. Aplikasi Pelanggan :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.masisir.resto

II.

Menerima Order
a. Masuk ke Akun

Masuk ke akun Merchant anda, untuk selalu
mendapatkan notifikasi ketika ada pesanan
masuk.

b. Pesanan Masuk
Ketika

ada

pesanan

masuk,

anda

akan

mendapatkan notifikasi di notification drawer.

Anda dapat melihat detail pesanan dengan
mengklik notifikasi tersebut atau dengan
membuka aplikasi Merchant.

c. Terima Pesanan

Anda

dapat

menerima

pesanan

atau

menolaknya dengan klik tombol “Ubah Satus
Pesanan”.

Status pesanan pilihan adalah :
- tertunda (status
s default ketika pesanan
masuk)
- diterima (pesanan diproses oleh Merchant)
- ditolak (pesanan tidak akan diproses oleh
Merchant)
- dikirim (pesanan sedang dalam proses
pengiriman)
-

dibayar

(pesanan

telah

dibay
dibayar

oleh

pembeli melalui COD maupun Payment
Gateway)
-

dibatalkan

(pesanan

dibatalkan

oleh

pembeli)

d. Tugaskan Driver
Setelah

pesanan

siap,

anda

dapat

menugaskan ke driver untuk melakukan
m
layanan delivery dengan mengklik tombol
“Tugaskan Driver”.
Pilih driver yang sudah terdaftar di Restoran
Anda.
Tugas akan dikirimkan ke aplikasi driver
beserta rinciannya (detail pesanan, harga,
alamat pengiriman, metode pembayaran)

e. Mengecek Semua
emua Pesanan
Anda

dapat

sewaktu-waktu
waktu

mengecek

pesanan beserta rincian dan statusnya di
halaman
merchant.

“Semua
Semua

Pesanan
Pesanan”

di

aplikasi

III.

Mengelola Restoran
a. Login ke Halaman Pengaturan Restoran
Buka link : https://resto.masisir.com/merchant dan isi username serta
password sesuai yang anda daftarkan.

b. Melengkapi Informasi Restoran
Klik Menu “Info
Info Pedagang”
Pedagang di sebelah kiri untuk melengkapi info restoran
anda.

Kolom isian yang perlu anda isi antara lain :
Restaurant Slug
S

: tautan untuk menampilkan restoran anda

(tidak diperbolehkan menggunakan spasi)
Nama restoran
Telp Restoran

Nama Kontak

: Penanggungjawab restoran anda

Telp Kontak
Email Kontak
Negara

: Egypt

Alamat Jalan
Kota
Kode Pos
Provinsi

: Cairo

Makanan

: Jenis masakan yang tersedia di restoran anda

(pilih dari menu yang ada)
Pick Up atau Delivery : Layanan yang anda sediakan di restoran
anda, meliputi : pick up (pembeli mengambil langsung ke restoran),
delivery (layanan antar ke alamat pembeli) dan dine in (Pembeli
datang ke restoran untuk makan di tempat)
Penting : Anda harus menentukan koordinat lokasi restoran anda agar
restoran anda dapat tampil di aplikasi pembeli. Pengaturan ini dapat
diakses di tab “Google
Google Map”
Map di halaman Info Pedagang.

Klik pada tautan “Klik
Klik disini untuk mendapatkan koordinat menggunakan
alamat anda.” Kemudian
emudian geser pin penanda lokasi sesuai lokasi restoran
anda di peta.

Pengaturan informasi restoran lebih lanjut dapat diakses di menu
“Pengaturan”
c. Memasukkan Menu Makanan
Berikut langkah-langkah
langkah memasukkan menu makanan anda, step dengan
keterangan [opsional
opsional] tidak wajib diisi.
1. Buat

daftar

kategori

makanan

yang

anda

sediakan

di

menu

“KategoriMakanan
KategoriMakanan”

2. [opsional] Buat kategori porsi makanan yang anda sediakan dari menu
“Ukuran”.. Ukuran porsi ini akan dapat anda gunakan dalam tiap menu
makanan nantinya.

3. [opsional] Buat kategori Add On (tambahan dalam menu makanan,
semisal topping, sambal, dll) di menu “Kategori
Kategori Add On”
On

4. [opsional] Masukkan jenis Add On yang anda sediakan dari menu “Item
Add On”

5. [opsional] Tambahkan kategori bahan makanan untuk menu yang
y
dibuat
dengan bahan makanan berbeda di menu “Bahan-bahan
bahan”

6. [opsional] Buat kategori referensi masakan sebagai keterangan khusus
dalam tiap menu di “Referensi Masakan”

7. Tambahkan menu masakan anda di “Item Makanan”

d. Mengatur Tarif Delivery
Anda dapat memilih untuk menerapkan biaya delivery yang sama tanpa
mempertimbangkan jarak pada menu “Pengaturan” atau menentukan biaya
delivery sesuai dengan jarak restoran ke pelanggan di menu “Tarif Biaya
Delivery”

e. Menu Lainnya
menu
Anda dapat mengoptimalkan penjualan dengan melengkapi menu-menu
tambahan seperti : Membuat penawaran (diskon), memberikan voucher,
membuat
embuat jadwal kategori makanan. Selain itu, anda juga dapat memantau
memant
penjualan anda di menu “Laporan Penjualan” serta melihat ulasan pembeli
di menu “Ulasan
Ulasan Pelanggan”
Pelanggan

IV.

Mengatur Driver Delivery
a. Masuk ke Dashboard
ashboard Pengaturan Driver
Anda dapat mengakses halaman pengaturan driver anda di link :
https://resto.masisir.com/driver/index/login
://resto.masisir.com/driver/index/login,, login menggunakan username
usern
dan password yang sama dengan akun restoran anda. Pilih “merchant”
pada opsi login.

Setelah berhasil login, klik titik sembilan seperti di gambar untuk masuk ke
pengaturan.
b. Membuat Tim Driver
Driverr anda dikelompokkan dalam tiap tim agar memudahkan dalam
pembagian tugas. Anda dapat membuat tim baru dari menu
me “Tim”

c. Memasukkan Driver
Tambahkan driver anda dari menu “Driver. Setelah
etelah berhasil, anda dapat
memberikan data login kepada driver untuk menggunakan aplikasi
a
driver.

V.

Layanan
a. Hubungi Kami
Apabila terdapat kendala, silahkan dapat berkonsultasi langsung ke nomor
wa : +62-821-3843-3179
3179

