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DAFTAR
Buat Akun AIO POS
Berikut merupakan tahapan paling awal untuk anda memperbaharui dan menuju perkembangan
yang lebih baik dalam mengelolah usaha anda melalui aplikasi POS kami. Ikutilah tahapan-tahapan
membuat akun AIO POS anda sebagai berikut :
1. Profil Bisnis. Isikan masing-masing kolom dibawah ini, “Nama Bisnis” dengan nama usaha yang
anda miliki. “Tipe Bisnis” pilihlah salah satu dari beberapa tipe usaha yang muncul, sesuai
dengan tipe usaha anda. Kemudian isilah “Metode Stok” jika usaha anda menerapkan stok
pada barang yang sudah jadi dan siap dijual. Kemudian pilih tombol “Lanjutkan”

2. Step ke-2 merupakan “Detail Bisnis”. Isikan data bisnis anda sesuai dengan perintah yang
muncul pada halaman ini pastikan data Anda benar. Jika sudah pilih “Lanjutkan” untuk masuk
ke step terakhir
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3. Step ke-3 isikan data detail pemilik bisnis. Jika anda adalah owner isikanlah data sesuai
dengan yang diperintahkan pada halaman ini. Jika semua sudah terisi pilih “Lanjutkan”

4. Proses pendaftaran anda sudah selesai pilih “Daftar” pada halaman ini untuk menyelesaikan
proses pendaftaran anda

5. Pada halaman ini pilih “Login” untuk masuk ke akun yang sudah anda buat. Pastian Anda telah
melakukan konfirmasi email.
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Siapkan Akun Form Manager
Form Manager merupakan salah satu role yang dapat anda berikan pada karyawan anda dalam
memaksimalkan penggunaan AIO POS. Form Manager sendiri berperan sebagai tangan kanan atau
supervisior yang dapat ditempatkan untuk masing-masing oulet usaha. Pengelolaan role untuk
karyawan anda akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya. Berikut merupakan tahapan yang
dapat anda ikuti untuk membuat akun Form Manager anda :

Step 1/3 Form Outlet
Isikan detail salah satu outlet anda, jika
tersedia lebih dari satu. Jika anda memiliki
lebih dari satu outlet dapat anda
tambahkan melalui menu yang ada di
Dashboard nantinya. Pilihan metode pajak
jika Outlet menggunakan/tidak
menggunakan pajak.
Kemudian pilih “Lanjutkan”

Step 2/3 Form Manager
Selanjutnya, isikan data Form Manager
yang nantinya akan memiliki peran
sebagai pegawai tangan kanan atau
supervisior. Sebagai pemilik usaha anda
memiliki wewenang untuk membuat
“Username” dan “Password” untuk Form
Manager anda, mengingat form Manager
akan memiliki akses untuk membuka
website backoffice AIO POS.
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Step 3/3 Form Karyawan (Kasir)
Kemudian pada halaman ini anda sebagai
owner wajib mengisikan data pegawai
anda yang berperan sebagai kasir
nantinya. Isikan data sesuai dengan yang
diperintahkan. Jika anda memiliki lebih
pegawai kasir lebih dari satu, dapat anda
sesuaikan melalui menu Dashboard. Satu
akun kasir hanya dapat diakses oleh satu
perangkat. Akun ini akan dipakai untuk
login aplikasi AIO POS pada perangkat
kasir atau Android yang anda miliki.
Input
Halaman ini untuk memastikan bahwa
anda sudah mengisi seluruh data Form
Manager dan Kasir dengan benar. Jika
yakin pilih “Input” untuk menyelesaikan.
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1. DASHBOARD
Halaman pertama yang ditampilkan jika anda sudah menyelesaikan tahap-tahap pembuatan akun,
mengisi Form Manager dan Kasir. Berikut merupakan tampilan dari Dashboard AIO POS jika tahaptahap pendaftaran sudah diselesaikan.
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2. LAPORAN

Untuk memeriksa laporan (Pemasukan, Laporan
Akhir dan Produk) pencatatan transaksi klik pada
bagian ini

2.1 Laporan Pemasukan
Berikut Merupakan Tampilan dari Fitur Laporan Pemasukan. Berfungsi untuk memudahkan anda
melihat laporan pemasukan usaha Anda berdasarkan nota pertransaksi silahkan klik “View Detail”
untuk rinciannya.
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2.1.1 View Detail Laporan Pemasukan
Pada “View Detail” berikut tampilan laporan pemasukan usaha Anda dari nota pertransaksi yang
dilakukan.

2.2 Laporan Akhir
Berikut merupakan tampilan dari “Laporan Akhir” yang merupakan rangkuman seluruh nota
transaksi berdasarkan shift kerja kasir.
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2.2.1 View Detail Laporan Akhir
Klik “View Detail” untuk melihat laporan terperinci dari “Laporan Akhir” pada masing-masing waktu
jam kerja karyawan, berikut merupakan tampilannya

2.3 Laporan Produk
Kemudian berikut merupakan tampilan dari fitur “Laporan Produk” yang akan menampilkan jumlah
pendapatan berdasarkan total produk yang terjual baik itu dengan menerapkan Stock atau tidak.
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3. OUTLET
Jika anda ingin menambahkan outlet baru pada bisnis yang sama pada menu side bar pilih “Outlet” >>
“Tambah Outlet”. Berikut merupakan tampilan dari Fitur Tambah Outlet

3.1 Form Data Outlet
Isi data outlet yang baru ditambahkan. Pilih “Pajak Per Transaksi” jika outlet anda mengenakan pajak pada
setiap transaksi yang dilakukan dan pilih “Tidak Kena Pajak” jika tidak dikenakan pajak, kemudian pilih
“Simpan” jika yakin data yang diisikan sudah sesuai.
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Selesai, anda sudah dapat melihat daftar outlet yang baru saja anda tambahkan pada halaman Outlet.
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4. MASTER PRODUK
Pada bagian ini terdapat beberapa fitur-fitur lain yang dapat diatur sesuai kebutuhan usaha anda
baik itu untuk menambahkan, menghapus atau mengubah baik itu Produk, Modifier, Kategori, Stok,
Tipe Penjualan, Tipe Pembayaran, Paket Promo, Diskon per Produk, Diskon Transaksi.
Untuk mempermudah pengisian produk pada usaha yang anda miliki, berikut merupakan tahaptahap yang dapat diikuti:

4.1 Menambahkan Kategori Produk
1. Pilih menu Master Produk > Kategori dan pilih Tambah Kategori. Masukkan kategori produk
sesuai dengan usaha yang anda miliki untuk mempermudah Anda membuat produk.

2. Isilah kategori untuk produk anda, contoh: Makanan, Minuman, Main Course, dsb. Jika sudah,
pilih “Simpan”
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4.2 Menambahkan Jenis Produk & Modifier
1. Pilih menu Produk >> Tambah Produk

2. Pilih “Outlet” untuk produk yang ingin diisikan.

3. Pilih “Kategori” yang sudah dibuat.

4. Isilah nama produk

5. Tambahkan/pilih Modifier (topping) jika diperlukan.

6. Unggah gambar untuk menambahkan
gambar pada setiap produk. Maksimum
500 KB
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7. Jika Anda ingin menambahkan atau input harga produk Anda bisa lakukan langkah tersebut
dengan mengisi pada form sesuai dengan gambar di bawah.

8. Jika Anda ingin menambah varian Anda hanya tinggal menekan tombol tambah varian sesuai
dengan gambar berikut ini
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9. Untuk menambahkan harga per-tipe penjualan pilih “Pakai Harga Persales Type” lalu isikan
harga per-tipe penjualan. Kemudian pilih “Simpan”
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4.3 Pengaturan Tipe Penjualan
Tipe penjualan merupakan fitur yang dapat memudahkan anda dalam mengelolah metode
penjualan pada masing-masing outlet dan bisnis yang anda miliki. Contoh : Dine in, Takeaway atau
Via Ojek Online. Berikut merupakan tahapan dalam mengisi “Tipe Penjualan” :
1. Pilih Master Produk >> Tipe Penjualan >> Tambah.

2. Isikan Nama Tipe Penjualan >> Pilih Outlet
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4.4 Pengaturan Tipe Pembayaran
Fitur “Pengaturan Tipe Pembayaran” memudahkan anda mengatur metode pembayaran apa saja
yang anda gunakan untuk masing-masing outlet maupun bisnis yang anda miliki. Pada fitur ini anda
hanya perlu mengaktifkan dan non-aktifkan metode pembayaran yang mau anda gunakan pada
aplikasi kasir.
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4.5 Menambahkan Paket Promo
Pilihan Promo hadir untuk mempermudah anda mengatur produk apa yang anda jual sebagai menu
promo pada jangka waktu yang bisa anda sesuaikan. Promo dapat disesuaikan hanya melalui
www.backoffice.aiopos.id untuk meminimalisir kemungkinan resiko penyalahgunaan wewenang
yang dapat dilakukan oleh staff Kasir. Berikut merupakan tahap yang dapat diikuti untuk
menambahkan promo :
1. Masih pada menu side bar “Master Produk” >> “promo” dan pilih “Tambah Promo”

2. Isikan detail produk yang ingin di promosikan pada “Produk Promo” & “Produk Bonus”, lalu atur
“Tanggal Mulai” >> “Tanggal Akhir”.
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4.6 Diskon per Produk
Fitur “Diskon per Produk” memudahkan anda untuk mengatur diskon untuk satu atau lebih produk
anda dan dapat disesuaikan pada masing-masing outlet maupun bisnis anda. Berikut merupakan
tahapan yang dapat diikuti untuk menggunakan fitur “Diskon per Produk” :
1. Pada “Master Produk” >> “Diskon/Produk” lalu seperti ditampilkan pada gambar dengan kotak
merah di bawah ini.

2. Kemudian untuk menambah diskon produk Anda, pilih “Tambah Diskon”.
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3. Berikut merupakan tampilan dari halaman “Tambah Diskon”, isikan masing-masing pada
“Produk Sedang Promo”, isikan “Produk Variant” dengan jenis Produk atau Variant yang ingin
anda promokan dan “Diskon (%)” dengan presentasi potongan diskon yang ingin anda berikan.
Contoh : Ayam Goreng. Diskon 20% Setelah itu isikan pada “Tanggal Mulai” & “Tanggal Akhir”
sesuai dengan tenggat waktu yang ingin anda berikan untuk promo berlangsung. Kemudian
pilih ”Simpan”.

4. Setelah tersimpan maka akan kembali ke halaman awal dari fitur “Tambah Diskon”, variant
diskon yang baru anda tambahkan akan muncul sebagai berikut. Jika anda ingin merubah atau
menambah jenis diskon lainnya silahkan pilih “Tambah Diskon” kembali dan “Edit”.
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INFORMASI:
Tombol “Export” pada halaman ini merupakan fitur mendownload dokumentasi data Promo Diskon
per Produk yang dapat anda download dalam bentuk Excel
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4.7 Diskon Transaksi
“Diskon per Transaksi” merupakan fitur untuk mempermudah anda dalam mengatur diskon
berdasarkan transaksi yang dilakukan pembeli dengan memberikan potongan pada total akhir
transaski. Berikut merupakan tahapan dalam mengisi halaman “Diskon per Transaksi” :
1. Pada “Master Produk” klik fitur “Diskon/Transaksi” Untuk mengelola halaman diskon Transaksi,
Anda hanya menuju menu: Master Produk > Pilih menu Diskon Transaksi seperti ditampilkan
pada gambar dengan kotak merah di bawah ini.

2. Kemudian pilih “Tambah Diskon” untuk membuat diskon per produk yang baru atau “Edit”
untuk mengubah diskon per produk yang sudah ada.
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3. Setelah memilih tombol tambah diskon, isilah halaman berikut masing-masing yang ada pada
“Diskon per Transaksi” menyesuaikan dengan outlet, nama promo diskon yang ingin diberikan
dan jumlah diskon yang ingin diberi. Contoh : Outlet Jogjakarta, Diskon Grand Opening, 20%.
Kemudian pada “Periode Diskon” untuk menentukan tanggal memulai dan mengakhiri promo
per transaksi. Jika telah selesia klik “Simpan”.

4. Setelah tersimpan maka Anda akan kembali ke halaman awal dari fitur “Diskon per Transaksi”,
variant diskon yang baru anda tambahkan sebagai berikut. Jika anda ingin merubah atau
menambah jenis diskon lainnya silahkan pilih “Tambah Diskon” kembali atau pilih “Edit”.
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5. KARYAWAN
Fitur “Karyawan” pada menu side bar hadir untuk mempermudah anda mengatur role karyawan yang anda
miliki. Baik itu sebagai Backoffice atau Kasir, dengan jumlah yang tidak terbatas. Berikut merupakan
tahapan yang dapat anda ikuti dalam menggunakan fitur karyawan :

1. Pada menu side bar pilih “Karyawan”. Kemudian akan muncuk tampilan sebagai berikut, pilih
“Tambah Karyawan” untuk menambahkan karyawan yang anda miliki.

2. Selanjutnya akan muncul halaman berikut. Isikan kolom “Nama Karyawan” dengan nama
karyawan yang anda miliki kemudian “Username” yang merupakan penamaan apa yang anda
berikan untuk pegawai kasir anda agar memudahkan mereka mengakses apliksi kasir bagi
yang memiliki Role Kasir dan mempermudah mengakses website Backoffice bagi yang
memiliki Role Backoffice. Contoh : Nina Aminah. Username : Nina.
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3. Kemudian tentukan “Outlet” yang sesuai dengan penempatan kerja pegawai dan “Role”
sebagai penentu peran karyawan anda pada outlet tersebut. Contoh: Outlet Jogjakarta, Role
Kasir.

4. Kemudian sebagai bentuk verifikasi bahwa anda sebagai pemilik usaha yang melakukan
perubahan atau penambahan karyawan, isikan kembali password secara dua kali berurutan.

5. Lalu kemudian pilih “Submit” untuk menyimpan data karyawan yang baru saja anda
tambahkan.

26

6. Berbeda dengan kasir, untuk mengisi data karyawan yang memiliki peran sebagai Backoffice
data yang diisikan akan sama sebagaimana waktu anda diawal membuat akun, yang menjadi
pembeda adalah penggunaan Email dan Password untuk Backoffice dapat mengakses
Website Backoffice. Lalu kemudian Submit kembali.

7. Jika anda ingin merubah data karyawan yang sudah ada pilih tombol “Edit” untuk kemudian
mengisi kembali data yang akan anda ubah
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6. SETTINGS
6.1 Pengaturan Bisnis Anda
Salah satu fitur unggulan AIO POS adalah kemudahan anda sebagai pemilik usaha dalam mengatur
dan mengelolah bisnis-bisnis yang anda miliki. Tanpa ada batasan jumlah dan bisnis yang terdiri
atas berbagai tipe, hanya dalam satu akun pemilik bisnis di AIO POS. Berikut merupakan penjelasn
tahapan yang dapat anda ikuti dalam mengatur maupun mengelolah bisnis anda :
1. Pada navigation bar pilih Settings >> Bisnis halaman yang akan muncul sebagai berikut,
tampilan ini menunjukkan bisnis-bisnis apa saja yang anda miliki dan telah anda kelola
dalam akun AIO POS ini. Namun bila anda ingin menambahkan bisnis anda yang lainnya
silahkan pilih tombol “Tambah Bisnis” yang berada pada sisi kanan atas halaman ini

2. Selanjutnya isikan Detail Data Bisnis Anda secara lengkap dan benar. Sesuai dengan kolomkolom yang tersedia pada halaman ini. Jika telah selesai, pilih “Next Add Outlet” untuk
mengisi kelengkapan data outlet yang dimiliki pada usaha yang baru saja Anda tambahkan
ini.
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3. Jika anda ingin merubah data dari bisnis yang telah anda masukan dalam akun AIO POS anda
ini, silahkan pilih “Edit Bisnis” pada salah satu bisnis yang anda miliki pada halaman ini.
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6.2 Pengaturan Resi atau Nota Info
Fitur Pengaturan Resi/Nota yang terdapat pada navigation bar merupakan salah satu fitur untuk
mempermudah anda mengelolah atau mengedit Nota yang ingin anda pakai pada saat mencetak
nota/resi pembelanjaan. Berikut merupakan tahapan yang dapat anda ikuti :
1. Langkah pertama pilih “Settings” >> “Resi/Nota” pada navigation bar. Berikut merupakan
tampilan halaman yang akan muncul.

2. Selanjutnya, pilih outlet yang akan menggunakan resi tersebut setelah diaplikasikan.
Mengisi Resi/Nota Info, dengan gambar di tunjukkan di bawah ini.
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3. Setelah itu isikan Resi/Nota Info pada masing masing kolom yang sudah disediakan

4. Langkah terakhir adalah isikan Info social media yang dimiliki masing-masing outlet atau
bisnis Anda. Isikan sesuai dengan kolom yang telah disediakan. Contoh terdapt pada gambar.
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5. Tambahkan Catatan jika terdapat catatan lain yang ingin anda tampilkan pada Nota Anda.

6. Pilih “Simpan” jika pengaturan untuk Resi/Nota telah selesai. Preview dari tampilan Nota
sesuai customization anda dapat dilihat pada sisi kanan halaman ini.
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6.3 Pengaturan Meja

Fitur Pengaturan Meja pada AIO POS merupakan salah satu fitur yang mempermudah kasir anda
dalam mengelolah meja yang tersedia maupun sedang digunakan pada saat proses transaksi. Untuk
mengelolah penataan meja sesuai dengan model yang tersedia pada masing-masing outlet tempat
usaha anda, berikut merupakan tahapan yang dapat diikuti :
1. Pada navigation bar pilih “Settings” >> “Atur Meja”. Berikut tampilan yang akan muncul
pada halaman ini. Lalu pada pilihan “Group” pilih “Tambah Group” untuk menambah
pengelolaan meja pada outlet anda.

3. Isikan Nama Group Meja Sesuai dengan layout outlet bisnis Anda >> “Simpan”
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4. Selanjutnya pilih “Meja” >> “Tambah Meja” untuk menambahkan jumlah meja dan
bagian dari group manakah meja tersebut.

5. Isikan Nama meja bisnis Anda >> pilih group yang sudah dibuat >> pilih outlet mana
fitur pengaturan meja ini akan diberlakukan. Lalu kemudian pilih “Simpan”
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JIKA TERDAPAT KONDISI TERTENTU…
Condition : jika saya ingin menambahkan tipe penjualan yang lainnya seperti misal ojek online
apa yang perlu saya lakukan ?
Solution :

anda hanya perlu menuju ke “Tipe Penjualan” di “Master Produk” pada navigation
bar. Kemudian pilih “Tambah” dan pilih outlet mana tipe penjualan tersebut ingin
anda terapkan. Lalu berikan penamaan sesuai dengan metode tipe penjualan yang
ingin anda berlakukan. Lalu simpan.

Condition : jika pada kondisi tertentu saya ingin menerapkan diskon pada outlet-outlet tertentu
misal dalam rangka grand opening cabang baru. Apa yang perlu saya lakukan ?
Solution :

anda perlu menambahkan kategori baru sesuai dengan diskon yang ingin anda
terapkan pada outlet-outlet tertentu tersebut. Harga dan produk yang ingin anda
diskon dapat anda sesuaikan setelah anda mengatur kembali kategori baru tersebut.
Aksi ini dapat dilakukan pada menu “Master Produk” >> “Kategori” >> “Produk”.

Condition : jika saya ingin menerapkan promo yang berbentuk beli produk A ditambah dengan
produk B maka akan mendapatkan produk C secara gratis. Apa yang perlu saya
lakukan ?
Solution :

solusi yang dapat mempermudah anda pada kondisi ini adalah dengan
menambahkan kategori baru sesuai dengan mode promo yang anda inginkan
tersebut, lalu aplikasikan pada outlet-outlet yang anda miliki.
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