Cara Order Banten di BeBali

1. Anda harus melakukan registrasi sebagai konsumen / pembeli terlebih dahulu dengan
mengklik tombol daftar pada menu navigasi.

2. Setelah klik tombol daftar, sistem akan mengarahkan ke halaman registrasi.

3. Isilah data-data berikut sesuai form registrasi, kemudian klik daftar.

4. Setelah daftar, anda akan mendapatkan notifikasi bahwa registrasi berhasil. Pada notifikasi
tersebut klik login untuk masuk ke dalam sistem.

5. Setelah itu, sistem akan menampilkan halaman login. Masukan email dan password yang
sudah anda buat pada form registrasi. Kemudian klik login.

6. Jika login berhasil, anda akan masuk ke halaman dashboard. Untuk melakukan order
banten, klik pada menu banten untuk melihat produk yang ingin anda order.

7. Kemudian pilih salah satu produk yang ingin anda order, jika sudah klik pada nama produk
yang ingin anda order. Misalkan anda order produk dengan nama daksina.

8. Setelah itu, anda akan masuk pada halaman detail produk yang anda order. Pada halaman
detail produk terdapat informasi penjual yang bisa dihubungi lewat whatsapp dan deskripsi
detail banten yang di order. Untuk melakukan proses order klik tombol pesan sekarang.

9. Sebelumnya, untuk melakukan proses order banten anda harus mengisi biodata diri pada
halaman dashboard anda tepatnya pada menu profil. Jika anda belum mengisi data diri pada
halaman profil. Sistem akan memeberikan notifikasi bahwa anda harus mengisi data diri
pada halaman profil.

10. Pada halaman dashboard profil isilah data berikut dengan benar, kemudian klik simpan jika
data sudah terisi semua. Setelah itu kembali pada halaman produk dan melakukan order.

11. Jika anda sudah melengkapi data diri pada halaman profil, baru anda bisa melakukan proses
order. tujuan untuk mengisi data diri karena untuk melakukan order barang diperlukan
informasi pelanggan yang melakukan order untuk memudahkan proses pemesanan.
Terdapat jumlah barang yang ingin dipesan, dan jenis pembayaran yang ingin digunakan.
Pada form informasi pelanggan terdapat catatan yang bersifat opsional boleh diisi jika perlu
dan boleh tidak diisi jika tidak diperlukan. jika anda sudah mengisi semua kemudian klik
tombol pesan untuk memproses order anda.

12. Tunggu beberapa saat, karena sistem sedang memproses pesanan anda. Jika pesanan
berhasil di order, maka anda akan mendapatkan notifikasi order berhasil seperti dibawah
ini, selain itu sistem juga mengirimkan notifikasi lewat email anda untuk detail pesanan
anda.

13. Klik lihat pesanan untuk melihat pesanan yang telah anda pesan pada dashboard anda. Pada
dashboard anda sudah ada satu pesanan yang sudah di order. Untuk melihat pesanan, anda
bisa mengklik pada kotak warna orange pada tulisan lihat pesanan, atau pada sidebar
dengan menu order anda.

14. Pada halaman pesanan, anda dapat memanfaatkan fitur yang ada seperti cari, sorting, dan
halaman. Ini berlaku jika anda melakukan order dalam jumlah banyak. Sselain itu, ada

tombol detail untuk melihat invoice pemesanan anda dan dapat dicetak / diprint jika
diperlukan.

15. Untuk sistem pembayaran ada dua yaitu, transfer lewat rekening dan bayar di tempat.
Untuk jenis pembayaran transfer bank ada batas waktu yang ditentukan yaitu 2x24 jam
atau 2 hari. Jika lewat dari batas waktu yang ditentukan maka pesanan anda akan dibatalkan
oleh sistem secara otomatis. Dan untuk jenis pembayaran bayar ditempat memiliki batas
waktu yang sama seperti transfer bank, dan penjual yang menentukan apakah pesanan
dibatalkan atau tidak.

16. Jika anda sudah melakukan pembayaran dengan benar dan tepat waktu, penjual akan
mengupdate status pesanan anda menjadi pesanan diproses, seperti gambar dibawah ini.

Selain itu, anda juga akan mendapatkan notifikasi email untuk informasi pesanan anda,
sampai order selesai.

17. Jika pesanan anda sudah selesai, pesanan anda akan masuk ke histori transaksi. Pada histori
transaksi merupakan pesanan dengan status selesai. Dan untuk pengambilan pesanan, anda
bisa mencetak invoice yang bisa dilihat pada detail transaksi. Tunjukan invoice pemesanan
anda pada penjual banten yang bersangkutan. Kemudian penjual akan mencocokan no
transaksi anda, apakah benar atas nama ini, telah melakukan pemesanan banten. jika benar
penjual akan mengambilkan dan menyerahkan pesanan sesuai yang tertera pada invoice.

Sekian untuk cara order produk di bebali, semoga anda merasakan kemudahan
bertransaksi. Terimakasih!

