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1. Olshop.AI

1.1 Apa itu Olshop.AI?

Olshop.AI merupakan aplikasi dalam bentuk dashboard yang membantu para

admin untuk mengelola penjualan online dari berbagai aplikasi media sosial

seperti Whatsapp, Telegram, Line, Facebook dan Instagram. Selain itu, Olshop.AI

juga dapat terintegrasi dengan marketplace seperti Tokopedia dan Shopee.

Dengan Olshop.AI, admin akan lebih mudah untuk membalas chat dari

pelanggan, memproses transaksi dengan invoice, dan mencatat data transaksi

secara otomatis.

1.2 Kelebihan Olshop.AI

Kelebihan dari aplikasi Olshop.AI adalah dapat membuat dan mengelola toko

online hanya dalam satu aplikasi. Selain itu, Anda juga dapat memiliki website

katalog produk, serta menghubungkan toko Anda dengan asisten pintar berbasis

Artificial Intelligence (AI), dapat membalas chat pelanggan secara cepat dan

otomatis dalam 24 jam non-stop. Dibandingkan dengan marketplace lain, toko

Anda di Olshop.AI akan terasa lebih premium berkat fitur AI. Selain itu, tidak ada

persaingan dengan toko lain, sehingga pelanggan dapat lebih fokus terhadap

produk yang Anda tawarkan. Kabar baiknya, Anda juga tidak akan dibuat pusing

dengan biaya admin per transaksi pembelian.
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1.3 Olshop.AI Flow

1.4 Aplikasi Olshop.AI

Aplikasi Olshop.AI dapat diakses dengan mengunduhnya melalui halaman

https://play.google.com/store/apps/details?id=app.online.botika&hl=in&gl=US

Terdapat 5 menu utama yaitu:

1. Menu Timeline, berisi informasi-informasi mengenai PT.Botika.

2. Menu Pesan, berisi informasi tentang nama toko, alamat toko, link webstore,

tombol bagikan toko dan informasi mengenai Botika.

3. Menu Kontak, user dapat melihat chat konsumen yang masuk dari semua

channel. Chat konsumen dapat di filter berdasarkan channel mana yang ingin

ditampilkan.

4. Menu Daftar Produk, menampilkan produk-produk dan promo yang

telah dibuat oleh pengguna.

5. Menu Lainnya, berisi menu-menu lain yang dapat digunakan, antara

lain: tambah agent, balas cepat, custom respon, cek ongkir, data

transaksi, data analitik dan pengaturan.
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2. Akun Olshop.AI

2.1 Registrasi Akun

Untuk registrasi akun Olshop.AI, dapat mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Buka aplikasi Olshop.AI yang telah Anda unduh pada Google Playstore

kemudian akan masuk ke halaman registrasi:

2. Klik pada “Daftar Sekarang” untuk registrasi atau membuat akun baru.

3. Lengkapi data pada halaman “Buat Akun Baru” dan pastikan seluruh data terisi

dengan benar. Pada bagian “Nama Pengguna” tidak boleh ada spasi, hanya

dapat berisi Huruf dan Angka. Untuk mendapatkan OTP pastikan alamat email

terisi dengan benar dan lihat pada bagian “Kotak Masuk” email Anda untuk

kode OTP tersebut. Setelah diisi klik DAFTAR.
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4. Kemudian akan tampil verifikasi:

5. Setelah klik “DAFTAR” akan muncul laman verifikasi nomor telepon. Pastikan

mengisi nomor telepon yang terhubung dengan Whatsapp aktif kemudian klik

“LANJUT”.

6. Verifikasi Akun. Masukkan kode OTP yang telah didapatkan. Setelah

dinyatakan kode OTP benar selanjutnya klik” VERIFIKASI”.

*Apabila Anda tidak mendapatkan kode OTP selama lebih dari 15 menit silahkan hubungi Admin kami.
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7. Setelah data Anda terverifikasi, maka muncul laman pembuatan BOT. Isi data

secara lengkap dan klik “SIMPAN” seperti gambar berikut:

*Nama Asisten: Berisi nama BOT yang akan Anda gunakan. (ex: Bonny, SiCepat, Meyasisten)

Bahasa Asisten: Bahasa yang akan digunakan BOT untuk merespon pertanyaan pelanggan Anda.

8. Setelah BOT dibuat, Anda akan diarahkan pada laman Integrasi. Integrasi akan

berguna apabila media sosial toko Anda akan dikoneksikan pada akun

olshop.ai sehingga seller tidak perlu buka-tutup banyak media sosial untuk

melihat chat masuk pelanggan dan respon pelanggan dapat dibalas otomatis

oleh BOT.

*klik LEWATI jika belum ingin integrasi
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9. Selesai. Jika Anda ingin melakukan integrasi media sosial, dapat dilakukan

pada laman Pesan. Pilih media sosial yang akan Anda integrasikan dengan

BOT aplikasi olshop.ai yang telah Anda buat.

*geser ke arah kiri/ OFF pada bagian pojok kiri atas disamping nama BOT, jika ingin menonaktifkan BOT

2.2 Login Aplikasi

Langkah awal untuk mengakses aplikasi Olshop.AI adalah harusmemiliki

akun Olshop.AI terlebih dahulu, untuk mempermudah ikuti langkah-langkah

berikut:

1. Buka halaman login pada aplikasi, akan diarahkan ke halaman login

seperti gambar berikut, untuk anda mengisikan Username dan Password:

2. Kemudian klik tombol “MASUK”.
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2.3 Lupa Kata Sandi Akun

Anda sering lupa kata sandi akun Anda, sehingga tidak dapat login ke akun

olshop? Aplikasi olshop.ai menyediakan opsi bagi Anda untuk mengganti kata

sandi lama dengan verifikasi akun email terdaftar.

1. Pada menu Login pilih opsi “Lupa kata sandi?”

2. Masukan email akun Anda yang lupa kata sandinya, lalu pilih opsi “Kirim”
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3. Anda akan menerima Email yang berisi link untuk mereset kata sandi

4. Buka link dan ganti kata sandi Anda, lalu pilih tombol “Submit”

5. Kata sandi anda telah berubah, Anda dapat mencoba login kembali

2.4 Logout Aplikasi

Langkah untuk logout pada aplikasi Olshop.AI, ikuti langkah langkah berikut:

1. Klik ikon titik tiga di kanan atas aplikasi.

2. Pilih dan klik “Pengaturan”.

3. Gulir ke bagian bawah dan klik “Keluar”
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4. Pilih dan klik “Ya” jika Anda yakin ingin keluar Aplikasi.

2.5 View Profile

Halaman data akun yang berisi informasi akun Olshop.AI Anda. Langkah untuk

mengakses data akun dan melihat profil pada aplikasi:

1. Klik ikon titik tiga yang terdapat di kanan atas aplikasi.

2. Pilih dan klik “Pengaturan”.

3. Kemudian pilih “Data Akun”.
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2.6 Kode Promo

1. Masuk ke halaman pengaturan.

2. Klik tombol “Masukkan Kode Promo”.

3. Ketikkan kode promo yang Anda punya dan verifikasi kode dengan mengklik

tanda centang di pojok kanan atas.
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3. Produk & Promo

3.1 Membuat Kategori Produk

1. Masuk ke Olshop.Ai, lalu masuk ke pengaturan.

2. Pilih Opsi “Kategori Produk” pada menu Pengaturan Toko.

3. Pilih tombol “+” pada kanan bawah untuk menambahkan kategori produk.
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4. Isi data sesuai kategori produk yang akan anda buat. lalu klik tombol centang

pada kanan atas untuk selesai.

5. Selamat anda telah membuat kategori produk baru.

3.2 Upload Produk

1. Masuk ke Olshop.Ai, lalu pilih menu “Kategori Produk” bagian bawah.
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2. Pilih tombol “+” pada kanan bawah untuk menambahkan produk.

3. Isi data sesuai produk yang akan anda buat. lalu klik tombol centang pada

kanan atas untuk selesai.

4. Produk anda telah ditambahkan.

15



3.3 Membuat Kategori Promo

1. Masuk ke Olshop.Ai, lalu masuk ke pengaturan.

2. Pilih Opsi “Kategori Promo” pada menu Pengaturan Toko.

3. Pilih tombol “+” pada kanan bawah untuk menambahkan kategori promo.
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4. Isi data sesuai kategori promo yang akan anda buat. lalu klik tombol centang

pada kanan atas untuk selesai.

5. Selamat anda telah membuat kategori promo baru.

3.4 Upload Promo

Selain dapat menambahkan kategori dan produk. Anda juga dapat meningkatkan

pemasaran produk Anda dengan membuat promo produk.

1. Masuk ke Olshop.Ai, lalu pilih menu “Kategori Produk” bagian bawah.
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2. Pilih menu promo lalu tombol “+” pada kanan bawah untuk menambahkan

promo.

3. Isi data sesuai promo yang akan anda buat. lalu klik tombol centang pada

kanan atas untuk selesai.

4. Promo anda telah ditambahkan.
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4. Integrasi

4.1 Webchat

Untuk mendapatkan website jualan, maka Anda harus mengintegrasikan terlebih
dahulu webchat dengan olshop.ai dengan memasukkan nama website sesuai
merk dagang Anda.

1. Masuk ke Olshop.ai, dan pilih integrasi Webstore

2. Beri nama toko anda, lalu klik tombol centang untuk membuat webstore.

3. Selamat anda telah terhubung dengan Webstore.

4.2 Whatsapp

Integrasi whatsapp sangat cocok digunakan untuk Anda yang ingin berjualan
secara praktis dan hanya mempunyai akun whatsapp. Akun whatsapp yang telah
diintegrasikan oleh olshop.ai, maka dapat dengan otomatis menjawab pertanyaan
pelanggan dan menjadi tempat pelanggan memesan barang. Tetapi disarankan
untuk memisah akun whatsapp pribadi dengan whatsapp untuk berjualan.

Untuk melakukan integrasi pada whatsapp, silahkan ikuti langkah-langkah berikut:
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1. Buka website http://whapi.io/, dan buat akun

2. Setelah Login, masuk dashboard WHAPI pilih “+ Create Connection”.

3. Isikan nomor Whatsapp yang akan digunakan dengan menggunakan awalan
62, jangan angka 0.

4. Klik Connect lalu scan barcode Whatsapp web dari Whatsapp telepon. Jika

sudah sukses klik “OK”, maka akan muncul tombol biru “Set Webhook”.
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5. Masukkan URL berikut https://service.botika.online/webhook/ dan kilik set

Webhook ,jika sudah sukses klik “Done”.

4.3 Telegram

Integrasi telegram sangat cocok digunakan untuk Anda yang ingin berjualan
secara praktis dan hanya mempunyai akun telegram. Akun telegram yang telah
diintegrasikan oleh olshop.ai, maka dapat dengan otomatis menjawab pertanyaan
pelanggan dan menjadi tempat pelanggan memesan barang. Tetapi disarankan
untuk memisah akun telegram pribadi dengan telegram untuk berjualan.

Untuk melakukan integrasi pada Telegram, silahkan ikuti langkah-langkah berikut:

1. Masuk ke BotFather pada aplikasi Telegram.

2. Buat bot baru dengan perintah /newbot, dan masukan nama bot, lalu kirim.
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3. Salin API Token, lalu masuk ke aplikasi Olshop.AI pada menu integrasi

Telegram, Pasang API Tokennya dan Pilih Simpan

Jika Anda Sudah punya bot dan hendak melakukan integrasi pada Bot tersebut,

ikuti langkah - langkah berikut :

1. Masuk ke BotFather Telegram

2. Tampilkan daftar bot yang sudah ada dengan cara ketik perintah /mybot , lalu

kirim
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3. Pilih bot yang ditampilkan, lalu pilih API Token 4. Salin API Token

4. Masuk ke Olshop.AI masuk ke integrasi Telegram dan paste API Token-nya dan

Pilih “Simpan”

4.4 Line

Untuk melakukan integrasi pada Line, silahkan ikuti langkah-langkah berikut:

1. Mendapatkan Channel ID Line

a. Buka Line Developer https://developers.line.biz/en/.

b. Log In ID Line anda.
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c. Selanjutnya pilih “Log in with LINE account” jika anda sudah login di

aplikasi LINE maka akan login otomatis

d. Lalu Isi semua Data dan pilih “Create my account”

e. Selanjutnya buat channel baru dengan memilih “Create new provider”

yang berada di bagian bawah lalu isi nama provider.
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f. Kemudian pilih “Create new channel messaging API” dan isi semua data

g. Lalu pilih channel yang sudah dibuat. Selanjutnya pada sub-menu “Basic

Setting”, copy “ID Channel".

h. Kemudian Paste “ID Channel” di Aplikasi Olshop.AI.
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2. Mendapatkan Channel Secret Line

a. Masih pada sub-menu yang sama “Basic Setting”.

b. Copy “Channel Secret” lalu paste ke aplikasi Olshop.AI.

c. Apabila data “Channel Secret” belum tersedia, klik tombol “issue” untuk

menampilkan data “ Channel Secret”.
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3. Mendapatkan Channel Access Token Line

a. Masuk ke channel yang telah anda buat lalu pindah ke sub-menu

Messaging API

b. Scroll sampai bawah, karena “Channel Access Token” belum terdapat

kode, maka klik “Issue” untuk menampilkan kode tersebut.

c. Setelah muncul kode di “Channel acces token”, copy code lalu paste pada

aplikasi Olshop.ai.
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4. Generate Web Token Line

a. Masuk ke Olshop.AI akan muncul link “General Web” seperti gambar

dibawah ini, lalu copy link tersebut.

b. Kemudian kunjungi halaman Developers Line, masuk ke sub-menu

Messaging Api, lalu paste link “Generate Web” ke Webhook URL

c. Setelah itu kembali ke aplikasi Olshop.AI lalu kilk Simpan untuk

menyelesaikan proses integrasi. Selamat! akun online shop anda telah

terintegrasi dengan LINE.
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4.5 Facebook

Untuk melakukan integrasi pada Facebook, silahkan ikuti langkah-langkah berikut:

1. Masuk ke Facebook dengan menekan tombol “Continue with Facebook”.

2. Pilih halaman Facebook yang akan dipasang bot dari Olshop.AI.

3. Jika halaman Facebook sudah dipilih, lalu tekan simpan.
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Jika belum punya halaman Facebook, silahkan ikuti langkah-langkah berikut:

1. Buat Halaman Facebook dengan menekan “Buat Halaman Facebook” pada

Olshop.Ai

2. Masukan nama page anda, lalu pilih next

3. Lalu pilih kategori yang sesuai page anda
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4. JIka anda sudah punya website untuk page anda, anda bisa menambahkan

pada menu ini, jika tidak maka tinggal skip saja.

5. Tambahkan profil dan cover picture pada page anda lalu pilih “Done”. maka

page anda telah terbentuk.

4.6 Instagram DM

Fitur integrasi instagram DM bermanfaat bagi Anda yang memiliki instagram bisnis

sebagai media sosial untuk menawarkan produk yang Anda jual. Semua chat di

instagram DM akan secara otomatis mendapatkan respon jika Asisten Virtual

Chatbot diaktifkan. Sehingga Anda tidak perlu lagi merespon manual pertanyaan

pelanggan satu-persatu.

Untuk melakukan integrasi pada Instagram DM, silahkan ikuti langkah-langkah

berikut:
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1. Buka aplikasi Olshop.ai pada menu ‘Pesan’ lalu klik icon ‘Instagram DM’

2. Pastikan akun sesuai syarat & ketentuan yang tertulis

3. Masuk ke akun Facebook dengan tombol diatas

4. Pilih halaman Facebook yang sudah terintegrasi dengan instagram lalu tekan

tombol “Simpan”

5. Selamat anda berhasil melakukan Integrasi Instagram
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4.7 Shopee

Fitur integrasi shopee bermanfaat bagi Anda yang memiliki akun shopee, serta

menjual produk di sana. Semua chat di akun shopee Anda akan secara otomatis

mendapatkan respon jika Asisten Virtual Chatbot diaktifkan. Sehingga, Anda tidak

perlu lagi merespon manual pertanyaan pelanggan satu-persatu.

Untuk melakukan integrasi pada akun Shopee, silahkan ikuti langkah-langkah

berikut:

1. Buka aplikasi Shopee dan salin ID Shopee anda di menu “saya” pada aplikasi

Shopee

2. Buka aplikasi Olshop.Ai pada menu ‘Pesan’ dan klik icon “Shopee
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3. Masukan/ Tempel ID Shoope ke dalam isian yang sudah disediakan

4. Tekan tombol “Simpan”

5. Silahkan Login dengan akun Shopee anda

6. Tekan tombol “Authorization” untuk memberi hak akses ke aplikasi Olshop.Ai

7. Selamat anda berhasil melakukan Integrasi Shopee
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4.8 Tokopedia

Fitur integrasi tokopedia bermanfaat bagi Anda yang memiliki akun tokopedia,

serta menjual produk di sana. Semua chat di akun tokopedia Anda akan secara

otomatis mendapatkan respon jika Asisten Virtual Chatbot diaktifkan. Sehingga,

Anda tidak perlu lagi merespon manual pertanyaan pelanggan satu-persatu.

Pertama-tama salin ID tokopedia anda, dengan langkah berikut:

1. Pastikan akun toko anda sudah Power Merchant

2. Pada Tokopedia Seller ,ID toko berada di menu lainya
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3. Pada Tokopedia, ID toko berada di menu Pengaturan > Toko Saya

4. Buka aplikasi Olshop.Ai pada menu ‘Pesan’

5. Klik icon “Tokopedia”

6. Masukan/ tempel ID toko ke dalam isian yang tersedia
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7. Tunggu konfirmasi dari admin melalui email yang terdaftar di Tokopedia

8. Selamat anda berhasil integrasi Tokopedia

4.9 Testing Integrasi

Setelah anda integrasi anda dapat cek status integrasi dan melihat flowchart

integrasi anda.

1. Masuk ke aplikasi olshop.ai

2. Di menu Pesan pilih tombol kelola
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3. Maka anda akan menuju daftar integrasi toko anda, lalu pilih integrasi anda

4. Klik tombol panah bagian kanan lalu pilih icon message

5. chat untuk testing flow anda

6. Jika chat testing mendapat respon dari bot atau asisten yang anda buat, maka

integrasi dinyatakan berhasil.
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5. Menu Chat Console

5.1 Filter Chat by Channel

Filter chat ini digunakan untuk menampilkan chat pelanggan yang masuk

berdasarkan channel yang dipilih. Klik kotak filter, kemudian akan tampil pilihan

channel messenger, pilih channel yang Anda ingin tampilkan.

Menampilkan chat berdasarkan nama pelanggan juga dapat dilakukan dengan

mengetikan nama pelanggan pada kotak pencarian.

7. Klik icon cari

8. Ketikan nama pelanggan

5.2 Handle Chat pelanggan

Untuk melihat chat pembeli yang masuk, Anda dapat melihat pada menu Kontak.

Terdapat chat pelanggan dari berbagai platform integrasi.
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Berikut adalah tampilan dari menu Kontak:

Ikuti langkah-langkah berikut untuk membalas chat:

1. Pilih salah satu chat yang ingin Anda handle.

2. Klik tombol “Kirim Pesan”.

3. Klik tombol “Ambil alih percakapan”.

4. Ketikan kata-kata yang ingin Anda respon kepada pelanggan pada kotak

chatting.

5. Kemudian tekan “Enter” di sebelah kanan untuk mengirim.

6. Ketika Anda sudah selesai menghandle pelanggan, silahkan klik icon titik

tiga di sebelah kanan atas dan pilih “Sudah Selesai” untuk mengakhiri percakapan

tersebut dan bot akan mengambil alih kembali percakapan.
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5.3 Invoice Pembayaran

1. Klik menu kontak dan pilih kontak pengguna yang sedang sudah membuat

pesanan.

2. Klik tombol “Kirim Pesan”.

3. Klik icon keranjang pada kolom tulis pesan.

4. Akan tampil invoice produk yang telah dipesan oleh pembeli. Anda dapat

memilih jasa ekspedisi yang akan dipakai beserta ongkos kirim yang telah

dicek sebelumnya. Selain itu, jika ada data pelanggan yang salah dan ingin

diubah, maka Anda juga dapat mengubahnya di invoice ini. Setelah selesai

mengisi semua data, klik tombol “Kirim Invoice”.
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5. Setelah semua data terisi dengan benar, klik tombol “Kirim Invoice” dan pilih

“YA” untuk konfirmasi.

6. Maka otomatis akan terkirim detail invoice ke chat pembeli.
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5.4 Invoice Email

1. Setelah melakukan pembayaran dan telah disetujui oleh penjual, maka

secara otomatis akan terkirim invoice pembelian ke email pembeli.

2. Untuk melihat invoice, pembeli dapat melihat di menu spam pada gmail.

3. Cari email yang masuk atas nama toko yang Anda pesan, selanjutnya

klik dan akan tampil invoice pembelian Anda.
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5.5 Auto Invoice

Auto invoice / tagihan otomatis adalah pengaturan agar penjual tidak

mengirimkan invoice secara manual, termasuk ongkos kirim tidak lagi diinputkan

oleh penjual secara manual. Sehingga penjual dapat langsung melihat status

invoice pada ‘Data Transaksi’. Penjual dapat memilih ekspedisi mana saja yang

akan diaktifkan pada ‘Atur Tagihan Pembayaran’ agar pembeli dapat memilih

ekspedisi yang diinginkan. Berikut langkah-langkah mengaktifkan tagihan

otomatis:

1. Klik menu “Lainnya” atau icon “titik tiga” di pojok kanan bawah

2. Klik “pengaturan”
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3. Klik “Atur Tagihan Pembayaran”

4. Pada halaman “Pengaturan Tagihan” terdapat tombol ON/OFF untuk

menghidupkan dan mematikan pengaturan invoice otomatis. Ubah tombol ke

mode “ON” untuk mengaktifkan fitur ini.

5. Setelah invoice otomatis “ON”, selanjutnya adalah mengatur Jasa Kirim dan

Alamat Toko sesuai format yang disediakan.
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6. Masih di halaman Pengaturan Invoice, klik “Jasa Kirim”

7. Atur alamat toko sesuai format (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan) agar

sistem dapat menghitung ongkos kirim sesuai ekspedisi yang nantinya dipilih.

a. Klik “Alamat Toko” pada halaman “Pengaturan Jasa Kirim”

b. Pilih Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan sesuai alamat toko.

Kemudian pada kolom “Jalan” isikan detail alamat seperti nama jalan,

nama desa, nomor rumah untuk detail alamat.

c. Kemudian klik icon “centang” pada pojok kanan atas untuk menyimpan

pengaturan.

d. Klik “OK” di pop up berhasil menyimpan alamat.
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8. Setelah mengatur alamat toko, penjual harus memilih ekspedisi yang digunakan

untuk mengirimkan barang kepada pembeli. Penjual dapat memilih maksimal 5

ekspedisi.

a. Setelah mengatur alamat toko, silahkan kembali ke halaman

“Pengaturan Jasa Kirim”

b. Pada list ekspedisi penjual dapat mengaktifkan jasa ekspedisi dengan

mengubah mode “OFF” menjadi “ON” pada ekspedisi yang akan

digunakan untuk mengirimkan produk kepada pembeli.

c. Jika ekspedisi yang dipilih sudah 5, saat akan mengaktifkan ekspedisi

lainnya maka akan muncul pop up informasi.
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6. Menu Lainnya

6.1 Tambah Agen

Fitur 'Tambah Agen' adalah fitur yang sangat bermanfaat, dimana asisten yang

Anda buat dapat dikelola bersama dengan tim atau karyawan. Baik untuk melihat

data transaksi, unggah produk serta promo bersama. Jika ingin menjadikan orang

lain menjadi Agen di Asisten Toko Anda, pastikan orang tersebut telah memiliki

akun di aplikasi olshop.ai.

1. Klik menu “Lainnya” pada pojok kanan bawah aplikasi dan klik “Tambah Agent”.

2. Klik icon “+”
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3. Masukkan alamat email agen dan klik tombol “tambah” ketika sudah yakin.

4. Setelah selesai maka agen akan muncul otomatis dan tersimpan. Sebagai

pemilik, Anda juga dapat menghapus agen dengan mengklik nama agen

tersebut dan menyetujui konfirmasi menghapus agen.
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5. Setelah pemilik menambahkan agen di aplikasi, maka akan terkirim email

balasan di alamat email yang didaftarkan menjadi agen berupa undangan

menjadi agen.

6.2 Login Sebagai Agen Toko

1. Pastikan agent sudah mendaftar atau memiliki akun olshop.ai

2. Agent login dengan akun yang telah terdaftar

3. Buka Pengaturan lalu Daftar Asisten

4. Pada Daftar Asisten pastikan terdapat bot atau asisten yang dibagikan admin
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6.3 Balasan Cepat

1. Klik menu “Lainnya” pada pojok kanan bawah aplikasi dan klik “Balasan Cepat”.

2. Klik tombol dengan icon “+”.

3. Pada menu balasan cepat ini, Anda dapat menulis pesan jawaban sesuai

keinginan dari pesan pelanggan. Setelah selesai, klik icon centang pada

kanan atas untuk menyimpan pesan.

4. Setelah tersimpan, maka pesan balasan cepat akan tampil. Pada menu

balasan cepat ini, Anda dapat menambahkan pesan lebih dari satu atau

sesuai kebutuhan.
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6.4 Custom Respon

1. Klik menu “Lainnya” pada pojok kanan bawah aplikasi dan klik “Custom

Respon”.

2. Sama dengan menu “Balasan Cepat”, pada menu “Respon Asisten” Anda

dapat memasukkan pesan yang nantinya akan muncul secara otomatis saat

pengguna / pembeli mengetikkan kata yang sama dengan keyword yang telah

dibuat. Setelah memasukkan keyword dan pesan, aktifkan status respon

asisten.

3. Setelah tersimpan, maka respon asisten yang telah dibuat akan muncul. Anda

juga dapat menambahkan kembali respon asisten sesuai kebutuhan.
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6.5 Cek Ongkir

1. Klik menu “Lainnya” pada pojok kanan bawah aplikasi dan klik “Cek Ongkir”.

2. Untuk mengecek ongkir, masukkan alamat asal paket dan alamat tujuan

pengiriman. Setelah itu, pilih jasa ekspedisi yang akan digunakan dan

masukkan berat paket yang akan dikirim dalam satuan gram.

3. Setelah selesai mengisi data alamat, klik tombol “Cek Ongkir”, maka akan

tampil ongkir barang.
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6.6 Data Transaksi

1. Masuk ke menu “lainnya” dan pilih “Data Transaksi”.

2. Pada menu data transaksi, terdapat transaksi-transaksi pelanggan yang bisa

dibagi ke beberapa kategori: terbayar, menunggu, kadaluarsa dan terkirim.

3. Di dalam detail transaksi, terdapat data pelanggan, data pengiriman, detail

pembelian, konfirmasi pembayaran, status transaksi dan data pengiriman.
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4. Pada bagian konfirmasi pembayaran, jika pembeli sudah membayar dan

mengirim bukti pembayarannya, maka akan terdapat foto, seperti pada gambar

di bawah. Jika Anda sudah mengecek jika pembayaran itu benar, maka Anda

dapat mengubah status transaksi ke “ON” atau sudah dibayar. Kemudian klik

icon centang di pojok kanan atas untuk menyimpan data.

6.7 Label Pengiriman

1. Pada menu detail transaksi, terdapat icon “print” di kanan atas yang berguna

untuk membuat label pengiriman.
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2. Klik icon “print”, maka otomatis label pengiriman akan terdownload dan

tersimpan pada file manager smartphone Anda. Anda dapat mencetaknya dan

menempelkan pada paket pesanan yang akan dikirim.

6.8 Data Analitik

1. Masuk pada menu “Lainnya”, kemudian klik menu “data analitik”.

2. Maka akan tampil analisis data yang telah terekam, seperti: jumlah pesan,

jumlah pengguna, transaksi dan nilai kepuasan pengguna.
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6.9 Notifikasi

Pada aplikasi olshop.ai terdapat fitur notifikasi yang dapat memudahkan Anda

untuk mengetahui aktivitas terbaru yang masuk ke bot asisten. Seperti pembelian,

pembatalan dan lainnya.

Pada fitur notifikasi ini, merupakan notifikasi umum yang menampung semua

notifikasi dari semua bot asisten yang dimiliki. Tetapi agar tidak tercampur,

notifikasi telah ditambahkan judul, seperti pada gambar di atas “Notifikasi dari

asisten bisnis pulsa,” jadi meskipun Anda memiliki banyak bot asisten, notifikasi

satu dengan yang lainnya tidak akan tertukar.

7. Kontak

7.1 Mencari Kontak Pelanggan

1. Menampilkan chat berdasarkan nama pelanggan dapat dilakukan dengan

mengetikan nama pelanggan pada kotak pencarian.

2. Klik icon cari

3. Ketikan nama pelanggan
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7.2 Filter Pelanggan Personal Media

1. Filter chat ini digunakan untuk menampilkan chat pelanggan yang masuk

berdasarkan channel yang dipilih. Klik kotak filter, kemudian akan tampil pilihan

channel messenger, pilih channel yang Anda ingin tampilkan.

7.3 Broadcast Pesan

1. Pada menu kontak pilih tombol di kanan bawah
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2. Lalu akan muncul kontak anda, pilih dengan menahan kontak yang ingin anda

broadcast pesan, lalu pilih tombol centang di bawah kanan

3. Lalu masukan pesan yang ingin anda kirim, dan pilih tombol centang
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8. Webstore

8.1 Apa itu webstore?

Webstore merupakan, website yang berisi katalog produk toko dan informasi toko

Anda. Dengan webstore olshop.ai, toko anda bakal terhindar dari perang harga,

karena pelanggan hanya melihat katalog produk toko anda saja. Pelanggan juga

dapat berbelanja langsung di webstore Anda dengan mudah. Selain itu, dengan

webstore ini anda bisa sesuaikan nama url dengan brand atau toko online anda.

8.2 Membuat webstore

1. Pastikan anda sudah download aplikasi olshop.ai di Playstore

2. Pastikan anda telah berhasil registrasi akun

3. Buka menu beranda pada aplikasi olshop.ai

4. Klik tombol hijau "Buat Webstore"

5. Ketik nama toko atau url webstore yang anda inginkan

6. Pastikan tulisan sudah benar karena 1 asisten hanya bisa membuat 1 webstore

7. Klik tanda centang pojok kanan atas untuk save Webstore anda berhasil dibuat.
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8.3 Melihat webstore

1. Buka aplikasi olshop.ai

2. Klik menu "Pesan" pada bagian bawah aplikasi

3. Klik tulisan "Kelola" di atas icon menu

4. Klik panah kebawah pada bagian webstore

5. Klik icon mata untuk melihat webstore anda

6. Klik icon garis titik tiga untuk share webstore anda kepada pelanggan
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8.4 Tangani Pembeli melalui Webstore

1. Buka aplikasi olshop.ai dan pastikan sudah login akun toko anda

2. Pastikan anda berada pada menu "Pesan" atau klik menu "Pesan" pada bagian

bawah aplikasi

3. Klik icon webstore

4. Seluruh chat dari webstore kamu telah tampil

5. Pilih kontak pelanggan yang ingin anda ambil alih percakapannya
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9. Butuh Bantuan

9.1 Cara menghubungi admin Olshop.AI

1. Buka menu pengaturan dan klik “Butuh Bantuan?”

2. Maka akan tampil nomor atau situs yang dapat langsung dipilih sesuai platform

yang diinginkan, seperti: webchat, whatsApp, telegram dan instagram.

3. Setelah memilih, maka Anda akan diarahkan menuju  admin yang dituju.

9.2 FAQ

1. Membuka FAQ di Aplikasi olshop.ai

a. Buka aplikasi olshop.ai dan pastikan sudah login akun toko anda

b. Masuk ke pengaturan dengan menekan tombol titik 3 pada kanan atas

layar
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c. Di menu Informasi pilih FAQ

Setelah memilih maka anda akan diarahkan ke FAQ

2. Membuka FAQ di webstore

a. Buka webstore melalui https://olshop.ai/corp/

b. Pilih menu FAQ
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3. Klik tombol “Pertanyaan Lainnya”

4. Maka akan tampil seperti gambar dibawah

9.3 Admin

Belum menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang sedang Anda

alami? Silakan hubungi kontak di bawah ini.

Instagram: olshop.a.i Whatsapp: 08118700064

Online Shop Masa Kini (@olshop.a.i)
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