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Manfaat Aplikasi

Aplikasi

Sistem aplikasi.

Kenyamanan Pelanggan

Dengan menggunakan mesin antrian pelanggan ini

akan menjadi lebih merasa puas dan lebih nyaman,

dikarenakan pelayanan ini lebih bisa produktif.

Efisien Biaya

Dengan adanya system instalasi yang lebih kudah dan  

memakai suatu perangkat yang terjangkau, namun  

memiliki kualitas yang terbaik.

Memberikan Tingkat Pelayanan
Dengan memberikan tingkat pelayanan yang  

lebih baik dan pilihan yang paling banyak  

kepada pelanggan.

Sistem Automatis

System ini bisa diatur menggunakan sistem mesin  

antrian pelanggan secara automatis, sehingga  

pelanggan ini tidak harus lagi berbaris-baris ataupun  

saling berdesakan untuk bisa mendapatkan layanan  

dari customer service.

Management Control Service

Dengan adanya fasilitas monitoring dan resporting  

ini bisa lebih memudahkan untuk pengolahan  

ataupun manajemen sebuah instansi.



FITUR APLIKASI ANTRIAN TERINTEGRASI

Qouta Antrian

Daftar qouta sisa antrian  

pelanggan untuk setiap hari nya.

Profile Pelanggan

Dapat melihat profile pelanggan

Login/Register

Untuk pelanggan yang sudah

terdaftar.

Booking Antrian
Dapat melakukan booking online  

dan pembatalan booking.
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Monitoring Antrian

Bukti tiket pelanggan yang  

sudah membooking.

Ubah Password
Untuk merubah password. 02 06

History Pelanggan

Dapat melihat history pelanggan.

DashboardAntrian
Melihat layanan antrian yang

tersedia.
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Cara Pengambilan Antrian Melalui Handphone



Cara Pengambilan Antrian Melalui E Kios K



Kelebihan Menggunakan Aplikasi  

Antrian Online Terintegrasi

Bisa Mengambil Dimanapun

Dengan sistem antrian online yang sudah  

terintegrasi ini maka pelanggan dapat  

mengambil antrian dimanapun dan kapanpun  

asalkan ada internet.

Dapat Memonitoring Antrian

Dengan menggunakan aplikasi ini kita dapat  

memonitoring nomor antrian yang sudah  

berjalan.

Dapat Melihat Histori Antrian

Dengan adanya system ini kita dapat melihat  

histori antrian yang sudah dibooking.

Dapat Membatalkan Antrian

Pelanggan dapat membatalkan nomor antrian  

yang sudah dipesan dengan alasan tertentu  

sebelum 12 jam pengambilan antrian.

Dapat Menilai Kepuasan Pelanggan

Pelanggan dapat menilai kepuasan pada  

pelayanan yang ada.

Memiliki Profil User

Pelanggan akan memiliki profil user yang  

sudah terdaftar.
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Hal Yang Perlu Di  

Perhatikan Bagi Pelanggan

 Sanksi user (dapat dikenakan sanksi untuk  

user yang tidak datang jika sudah  

mengambil antrian) sanksi 1 bulan akun  

terblokir.

 Sanksi Perusahaan (satu orang yang  

melanggar akan dikenakan sanksi  

perusahaan nya tersebut) semua akun yang  

terdaftar di perusahaan tersebut akan  

terblokir selama 1 bulan.
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Syarat Dan Ketentuan

Perusahaan

a. Dapat mendaftar sebanyak 3 akun dengan persyaratan sebagai  

berikut :

 KTP, NPWP Perusahaan, Email, Nomor Telepon.

b. Sanksi

 Sanksi berlaku apabila pelanggan sudah mengambil antrian, tetapi tidak  

datang maka akan dikenakan blokir akun selama 1 bulan terhadap  

perusahaan tersebut.

Perorangan
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a. Dapat mendaftar sebanyak 1 akun dengan persyaratan sebagai  

berikut :

 KTP, NPWP Perorangan, Email, Nomor Telepon.

b. Sanksi

 Sanksi berlaku apabila pelanggan sudah mengambil antrian, tetapi tidak  

datang maka akan dikenakan blokir akun selama 1bulan.



Terima Kasih


