Panduan Setup Awal

Aplikasi Tokoku
Dibawah ini ada langkah-langkah untuk
menggunakan aplikasi Tokoku, dari mulai
download sampai share Link toko kamu.

Yuk dilihat!

Download
1

Langkah pertama Instal aplikasi Tokoku di
Playstore atau di Appstore, kemudian buka
aplikasi setelah terinstal.

Tampilan di Playstore

Pendaftaran
1

Setelah aplikasi terinstal lakukan pendaftaran
dengan cara tekan tombol Masuk

Halaman Login

2

Masukan nomor whatsapp kamu, kemudian
tekan tombol Masuk

Halaman Login

3

Kita akan mengirimkan kode verifikasi ke nomor
kamu. Isi kode verifikasi yang kita kirim lewat
SMS ke nomor yang telah kamu masukan,
kemudian tekan tombol Verifikasi

Halaman Login

4

Selanjutnya akan muncul form isi data toko.
Lengkapi data kamu dengan mengisi Nama Toko
kemudian tekan tombol Simpan

Halaman Login

Proses Pendaftaran tokomu berhasil,

Langkah selanjutnya Lengkapi Profil
1

Sebelum memulai berjualan kamu harus
melengkapi profil terlebih dahulu, dengan
menekan tulisan Tap disini

Halaman Dashboard

2

Setelah itu kamu akan dialihkan ke halaman
profile, isi data di menu Alamat, Pembayaran
dan Kurir

Halaman Profile

3

Pada menu Alamat, tambahkan alamat dan
lengkapi form. Pastikan alamat yang kamu
masukan tidak salah, kemudian tekan tombol
Simpan

Halaman Detail Alamat

4

Selesai mengisi alamat kembali ke Halaman
Profile lalu pilih Menu Pembayaran, 

Tambah pilihan pembayaran dan pastikan sudah
sesuai dengan Bank yang kamu punya kemudian
Simpan.

Halaman Detail Pembayaran

5

Kembali ke Halaman Profile lalu pilih Menu Kurir,
Pilih kurir dan sesuaikan dengan kurir yang
tersedia di daerah kamu kemudian tekan tombol
Simpan.

Halaman Detail Kurir

Update Profile selesai, selanjutnya
Upload Produk
1

Setelah melakukan hal diatas kembali ke
halaman Dashboard. Sekarang kamu sudah bisa
mengupload produk. Langkah pertama tekan
menu Daftar Produk

Halaman Dashboard

2

Kemudian tekan tombol Plus berwarna merah
dipojok kanan bawah

Halaman Produk

3

Isi data produk, lengkapi inputan yang tersedia.
Kamu bisa menambahkan Photo produk dengan
mengunggahnya pada kotak yang tersedia
kemudian Simpan

Halaman Tambah Produk

Tokomu sudah siap, bagikan Link
untuk mulai berjualan
1

Untuk membagikan Link toko kamu, cukup tekan
tombol Share Link Toko Kamu.

Halaman Dashboard

2

Kemudian pilih media apa yang ingin kamu
gunakan

Tampilan pilih tindakan

3

Misal kamu akan membagikan link tokomu lewat
WhatsApp. Pilih kontak yang ingin kamu kirim.
Link kamu otomatis ada di isian teks, tinggal
kirim deh!

Tampilan di Whatsapp

Demikian panduan awal penggunaan aplikasi Tokoku

Semoga membantu, Selamat berjualan!

