
Memasukan Item Pada Cart1

Masuk pada halaman POS dengan 
menekan icon POS pada menu bawah 
halaman beranda

Pilih item yang akan dicuci dengan 
menekan tombol 'pilih' pada kotak item

Tentukan jumlah item yang dicuci 
per itemnya

Tekan tombol cart biru yang berisi 
total item dan total harga dipaling 
bawah halaman

Jika item memiliki 
beberapa metode 
pencucian, 
tentukan metode 
pencucian 
terlebih dahulu.

Cart yang terdapat pada bawah halaman 
dapat dihilangkan dengan menekan 
tombol 'hapus' pada kanan atas halaman

Gunakan fasilitas kategori untuk 
memudahkan pencarian item

*Perbedaan metode 
pencucian dapat 
menyebabkan perbedaan 
harga item
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Memasukan Data Pelanggan2

Tekan tombol 'pilih pelanggan'

Cari data pelanggan 
menggunakan nomor 
handphone pelanggan, 
lalu tekan tombol ‘cari’

Jika data pelanggan sudah ada 
lakukan konfirmasi pelanggan dengan 
menekan tombol 'konfirmasi'

Jika belum ada masukan nama 
lengkap dan email pelanggan jika 
diperlukan, lalu tekan tombol 'konfirmasi'
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Jika data pelanggan salah tekan 
tombol 'ulang' untuk mengubah nomor 
Atau tekan tombol edit pada kanan atas

Pastikan email belum pernah terdaftar 
atas akun lain sebelumnya

Email digunakan untuk mendapatkan 
nota digital dari transaksi laundry 
yang akan diberikan kepada pelanggan



Mengedit Data Item dan Pencucian3

Pastikan kembali jumlah item 
yang akan dicuci

Pastikan juga metode pencucian 
yang akan digunakan

Tambahkan catatan pencucian 
jika diperlukan

Tentukan waktu pencucian yang 
diinginkan pelanggan, dengan 
menekan link waktu 
“Durasi Pengerjaan”

Setelah semua data lengkap 
dan benar, Lalu tekan tombol 
“lanjut ke pembayaran”
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Perbedaan waktu pencucian dapat 
memebuat perbedaan harga cuci 
pada setiap item

Setiap item memiliki beberapa pilihan 
waktu pencucian yang dapat dipilih
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Melakukan Pembayaran4

Pilih waktu pembayaran yang akan
dilakukan oleh customer
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Cek kembali jumlah item dan harga 
yang akan diproses

Tekan tombol “buat pesanan”

Jika waktu pembayaran 
“bayar sekarang” , masukan uang 
yang diberikan customer. Sistem 
akan secara otomatis 
menghitungkan kembalian yang 
akan diberikan kepada customer

Jika waktu pembayaran 
“bayar saat diambil”,
Transaksi otomatis terbuat

Cetak struk pesanan untuk
diberikan kepada customer.
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Transaksi POS yang sudah 
dibuat akan masuk pada list ‘
Pesanan Baru’ pada status cucian



Setting Printer

Jika terjadi masalah printer 
tidak terhubung, restart printer 
bluetooth, lalu hubungkan 
kembali printer dengan handphone.

Nyalakan Bluetooth pada Hanphone anda

Nyalakan Printer Bluetooth
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Hubungkan Printer dan Bluetooth Handphone Anda,
langsung pada saat anda ingin mencetak Struk
dengan menekan tombol yang tersedia
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Beberapa Tombol yang dapat di tekan

4 Pilih bluetooth printer yang bernama : 58Printer

HINT :


