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PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI IMFOS



   1. Pilih manajemen aplikasi
  

  - Setting aplikasi di handphone pelanggan dan pastikan sesuai dengan langkah-

langkah berikut :

 Aplikasi ini merupakan wadah belanja online yang lebih fokus pada platform mobile 

sehingga para pelanggan lebih mudah mencari dan berbelanja langsung di ponselnya saja. 

Platform ini menawarkan berbagai macam produk, dilengkapi dengan metode pembayaran 

yang aman, layanan pengiriman yang terintegrasi dan fitur sosial yang inovatif untuk 

menjadikan transaksi jual beli menjadi lebih menyenangkan, aman dan praktis. Berikut 

merupakan langkah-langkah untuk mengakses aplikasi IMFOS :

Petunjuk Penggunaan Aplikasi IMFOS

 

 A. Cara Download Aplikasi
  - Buka Google Playstore, ketik nama aplikasi IMFOS
  - Kemudian Install aplikasi  



  
   2. Pilih aplikasi IMFOS

   3. Pilih izin aplikasi



   4. Izinkan akses penggunaan untuk kamera, lokasi dan penyimpanan
  

  Tampilan awal ketika membuka aplikasi IMFOS dapat dilihat pada tampilan gambar 

seperti dibawah ini.

 Gambar diatas adalah tampilan awal ketika membuka aplikasi ini. pada halaman tesebut 

kita bisa melakukan login untuk bisa masuk kedalam tampilan utama aplikasi ini.

 B. Tampilan Antar Muka atau Tampilan Awal

   Setelah IMFOS ter-unduh, silahkan di cek di handphone pelanggan. Pastikan 

imfos memperoleh izin penggunaan kamera, lokasi dan penyimpanan. Hal ini berguna untuk 

imfos dapat mengakses penggunaan foto SP dan pelanggan dapat menerima file berupa pdf.



  untuk masuk ke aplikasi, kita harus login dengan cara memasukkan username dan 

password. Silahkan hubungi admin IMFOS dengan cara telepon atau sms ke nomor 

082234635908.  

 C. Cara Login

 Gambar diatas adalah tampilan menu utama aplikasi IMFOS, setelah anda 

mendapatkan username dan password dari admin IMFOS.

 D. Cara Pemesanan

  
 

  1. Pilih nama barang, klik tombol beli, kemudian input jumlah yang diinginkan

  2. Setelah selesai memesan, klik tombol selesai belanja

  



  4. Kemudian, tekan tombol upload foto Surat Pesanan (SP) 

 
  3. Setelah itu, ambil atau pilih file yang akan di-upload

  5. Pelanggan akan mendapatkan konfirmasi penjualan via e-mail setelah pesanan 

diproses oleh PT. IMF

  6. Pelangggan akan mendapatkan konfirmasi via e-mail (jumlah dan bentuk 

kemasan) setelah pesanan diproses dan diserahkan ke pihak ekspedisi rekanan PT. IMF
  
 



 F. Kenaikan Harga 

  Pelangan dapat melihat daftar barang yang akan atau sudah naik

  
 

 G. Faktur

 H. Faktur Pajak

  Pelanggan dapat melihat daftar penjualan (isi invoice dan status pelunasan)

  Pelanggan dapat mengunduh faktur pajak yang telah diterbitkan oleh PT. IMF dengan 

cara menekan nomor invoice

 

 E. Baby Shop
  
  Pelanggan dapat melihat semua produk yang berkaitan dengan keperluan bayi



  
 I. Piutang 

  Pelanggan dapat melihat daftar penjualan yang belum lunas. Klik pada menu no. 

invoice untuk melihat detail item yang tertera pada faktur tersebut. Apabila terjadi 

ketidakcocokan data, maka pelanggan dapat memilih tombol sudah dibayar (untuk konfirmasi 

piutang ke admin kantor)

 J. Piutang COD

  Pelanggan dapat melihat penjualan COD yang belum lunas

( i ) ( ii ) ( iii )



 K. Barang Datang 

  Pelanggan dapat mengetahui informasi stok barang yang datang dari supplier PT. 

IMF.

  

 L. Form Retur

  Pelanggan dapat mengembalikan barang yang telah dibeli dengan cara klik form retur. 

Pilih nomor invoice yang dimaksud, kemudian masukkan jumlah yang akan diretur dan klik 

tombol retur.



 Pelanggan akan mendapatkan konfirmasi via e-mail apabila retur penjualan sudah 

diproses oleh PT. IMF. Nominal yang diretur dapat dipotongkan pada tagihan.

  

  

 N. Hot Promo

 M. Info Produk 

  Pelanggan dapat mengetahui  informasi tentang semua jenis produk yang tersedia.

  Pelanggan dapat melihat atau mengetahui tentang produk apa saja yang sedang 

diskon pada hari itu.

 O. Daftar Harga 

  -  Pelanggan dapat melihat atau mengetahui daftar harga manual.
  - Tekan masing - masing logo dan hasil file pdf otomatis ter unduh dan pelanggan 

dapat melihat di folder dokumen android.



  Spesimen dan surat ijin yang berkaitan dengan operasional PT. IMF

 

 P. Surat Ijin PT. IMF 



  - Data yang dibutuhkan : KTP pemilik, Surat Ijin, NPWP

 Q. Spesimen

  - Pelanggan dapat memasukan Surat Ijin dan identitas di menu ini

 

  - Untuk sektor Apotek, PBF, RS dan Klinik wajib ada SIA, SIPA dan STRA

  - File yang di upload wajib berupa pdf



  Bagi pelanggan yang ingin mengetahui pemberitahuan informasi barang datang 

secara otomatis (via email) dapat menggunakan menu ini. Klik tombol beritahu saya pada 

barang yang diinginkan, kemudian klik info saya.

  
  Pelanggan dapat melihat perubahan diskon jual yang ditetapkan oleh PT. IMF

 R. Perubahan Diskon 

 S. Alarm Barang Masuk

  Notifikasi yang akan didapatkan pelanggan (via email) seperti gambar dibawah ini

( i ) ( ii )

( iii )



 T. Data Diri 

  Pelanggan dapat menggunakan menu ini untuk melihat data NPWP yang digunakan 

untuk bertransaksi dan email digunakan untuk mendapatkan verifikasi atau notifikasi email. 
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