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1. Download Aplikasi dan Install
Download aplikasi e-order saat ini hanya tersedia di google

playstore, dengan kata kunci pencarian eorder dki atau

bppbj dki

Install aplikasi E-Order DKI Seller di perangkat seluler

(Smartphone).



2. Login
Membuka aplikasi E-Order DKI Seller dan kemudian Login

dengan akun yang sudah terdaftar

*Jika ada kendala, silahkan menghubungi nomor 

 WA Helpdesk Eorder : (Chat Only)

082119157355

Username : 

di isikan dengan NIK / Email,

silahkan sesuaikan dengan login

di website https://eorder-

bppbj.jakarta.go.id 

Password  : 

Masukkan password akun

eorder/jakpreneur dengan

benar



3. Halaman Utama
Aplikasi E-Order DKI Seller



Notifikasi dapat di buka dengan cara klik pada tombol

lonceng.      

4. Notifikasi

Notifikasi juga akan muncul pada pop-up layar (seperti

foto sebelah kanan).



Jika ada chat masuk dari pembeli.

5. Chat



Produk yang tampil di Katalog Saya yaitu produk yang

sudah di tahapan TERDAFTAR.

6. Katalog Saya

Jika ingin melihat produk yang masih di tahapan lainnya,

bisa menggunakan filter dengan cara klik tombol        

      kemudian pilih pada kolom tipe produk 



Pada menu ini akan muncul transaksi sesuai dengan

tahapan yang ada.

7. Transaksi

Jika ingin melihat transaksi di tahapan lainnya, bisa

langsung menggesar dengan jari ke kanan/kiri kemudian

pilih/klik pada tombol yang di inginkan 



Menu Dasbor dapat di akses dari tombol 

8. Menu Dashboard



Profil dapat di akses dari Menu Dashboard         Kemudian

klik lihat profil.

9. Lihat Profil

Pada lihat profil terdapat fitur Tambah Produk, Edit

Profil, Dokumen Anda, dan juga jika di scroll ke bawah

terdapat Info Pemilik, Info Usaha dan Info Pembina.

Setiap ada perubahan pada profil, silahkan

menghubungi pendamping (PJLP) dan Pembina (Satpel)

untuk mengkonfirm.



Halaman yang digunakan untuk mengubah data dan

melengkapi dokumen UMKM.

Edit Profil

Email, NIK, Contry, State tidak dapat di edit. dan jika

ada pergantian nama usaha harus sesuai dengan IUMK,

nama pemilik sesuai dengan ktp.

Dan setiap kali ada perubahan silahkan menghubungi

pendamping (PJLP) dan pembina (Satpel) untuk

memvalidasi.



Dapat di akses dari Menu Dashboard Kemudian klik

Pesanan Masuk.

Atau Pesanan Masuk bisa di lihat dari Menu Notifikasi atau

juga dari pop up layar smartphone.

10. Pesanan Masuk

Dari semua notifikasi yang muncul, jika ada pesanan

masuk bisa langsung di klik pada pesanan tersebut, dan

nantinya akan mengarahkan ke form pesanan



Terima Pesanan di akses dari Pesanan Masuk/Notifikasi/

Popup layar smartphone.

Terima Pesanan

Kemudian bisa di scroll ke bawah, dibawah terdapat 3

tombol, yaitu konfirmasi pesanan, tolak nego, tolak

pesanan. namun pastikan tahapannya pada dipesan

untuk memunculkan tombol tersebut.



Upload invoice dan kwitansi dapat di lakukan Setelah klik

terima pesanan atau dari menu riwayat atau di notifikasi.

Upload invoice dan kwitansi

Pertama download template invoice dan kwitansi,

kemudian di tanda tangan terlebih dahulu, dan baru di

upload invoice dan kwitansi  dengan cara klik upload 



Dapat di akses dari Menu Dashboard Kemudian klik menu

riwayat pesanan. pada menu ini akan menampilkan

semua transaksi yang pernah tercatat di sistem e-order.

11. Riwayat Pesanan

DI riwayat pesanan juga bisa menampilkan setiap

tahapan yang bisa di akses dengan klik tombol dan

menggeser ke kiri/kanan



Dapat di akses dari Menu Dashboard Kemudian klik menu

Draft Produk. pada menu ini akan menampilkan semua

produk yang masih di tahapan Pengajuan, Pengisian Data,

dan Penayangan.

12. Draft Produk

Pada menu draft produk bisa menggunakan filter (ready

stock, h-1, pre order) dan Soltir harga, review dan tanggal

buat.



Dapat di akses dari Menu Dashboard Kemudian klik menu

Produk Saya. pada menu ini akan menampilkan semua

produk yang ada.

13. Produk Saya

Pada menu produk saya bisa menggunakan filter (ready

stock, h-1, pre order) dan Soltir harga, review dan tanggal

buat.



Dapat di akses dari menu Produk Saya, Draft Produk dan

Lihat Profil.

Tambah Pesanan

Untuk menambah produk klik Tambah Produk dari salah

satu yang terdapat pada 3 menu, kemudian mengisi form

dan klik simpan.



Setelah di klik tambah pesan, kemudian mengisi nama

produk, harga produk, kategori, dll, kemudian di paling

bawah bisa mengupload foto produk, bisa menggunakan

camera langsung atau menggunakan file dari foto.

Membuat Pesanan

Jika semuanya sudah silahkan klik tombol daftarkan

produk. Kemudian silahkan menghubungi pendamping

(PJLP) dan Pembina (Satpel) untuk di konfirmasi.



Menu Helpdesk dapat di akses dari Menu Dashboard,

Cukup klik saja pada tombol tersebut, kemudian akan

diarahkan ke aplikasi whatsapp.

14. Helpdesk



Menu Report Bug dapat di akses dari Menu Dashboard,

Cukup klik saja pada tombol tersebut, kemudian akan

diarahkan ke google form untuk mereport bug yang ada di

e-order.

15. Report Bug


