
 

 

 

 

Tekan icon + untuk tambah daftar produk/jasa 

Isi detil produk/jasa 
(foto,nama,harga beli, harga jual, satuan)

Buat deskripsi produk/jasa untuk bagikan pesan 
kampanye Anda di media sosial 

Tekan  jika sudah selesai

Buat katalog produk/jasa Anda di Osman
untuk membantu admin/kasir kelola usaha

TUTORIAL #1 
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TUTORIAL #2

Tekan foto produk/jasa di katalog

Bagikan produk/jasa Anda
untuk meningkatkan promosi penjualan

Lakukan langkah yang sama untuk 
bagikan produk/jasa ke saluran lainnya

Pilih saluran kampanye (sosial media atau 
marketplace) yang ada di Handphone

Tekan icon share
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Tekan icon kalkulator di pojok kanan atas

Isi harga jual, tekan tanda + tiap tambah produk
atau klik dari daftar produk/jasa yang tersedia

Tahan C untuk reset perthitungan

Jika sudah tekan icon keranjang 
di pojok kanan atas

Gunakan kalkulator Osman
untuk membantu admin/kasir mendata penjualan

TUTORIAL #3 

3



TUTORIAL #4-1

Setelah tekan icon keranjang, masuk ke penjualan

Buat nota penjualan Anda
untuk membantu kelola Laporan Pendapatan

Tekan icon > di pojok kanan atas untuk 
lanjut ke Pembayaran

Anda bisa edit : nama ,harga jual, jumlah item 
penjualan, dan catatan setiap produk

Periksa kembali setiap detil produk/jasa 
yang dijual
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TUTORIAL #4-2
Isi Biaya Lainnya (seperti pajak,ongkir, dll)

Isi nama pembeli dan nomor telepon

Pilih Saluran Penjualan untuk menandakan 
sumber penjualan dari ONLINE atau OFFLINE

Pilih waktu pembayaran : 
Nanti (untuk pembayaran BELUM LUNAS) atau
Sekarang (untuk pembayaran LUNAS)

Tekan icon > di pojok kanan atas, selesai 
membuat nota
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Setting printer terlebih dahulu di pengaturan 
bluetooth handphone Anda
Masuk kembali ke aplikasi osman,
tekan logo usaha Anda di halaman depan

Tekan “Pengaturan Printer”, dan izinkan aplikasi
untuk menghidupkan (ON) Bluetooth

Sambungkan printer kasir Anda 
ke aplikasi Osman, dan lakukan Test Print.

Hubungkan printer kasir melalui bluetooth
ke aplikasi Osman, untuk membantu kasir Anda

TUTORIAL #5-1
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Jika sudah terhubung, kembali ke halaman 
depan, dan tekan icon nota di kiri logo usaha

Tekan menu NOTA, dan pilih nota penjualan 
yang ingin di cetak

Tekan “Kirim Nota >” dan pilih Print untuk 
cetak nota tersebut

Anda bisa langsung print nota penjualan 
setelah nota berhasil di buat

TUTORIAL #5-2
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TUTORIAL #6

Tekan menu LAPORAN untuk melihat  
pendapatan harian usaha Anda

Lihat laporan pendapatan, riwayat nota dan
aktifitas admin/kasir

Menu AKTIVITAS untuk melihat riwayat 
penggunaan aplikasi oleh admin/kasir Anda

Menu NOTA untuk melihat nota penjualan,
Nota warna merah artinya BELUM LUNAS
anda bisa merubah status pelunasan
Nota warna abu-abu artinya telah dihapus
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Informasi tentang Layanan SIGAP OSMAN adalah layanan komunikasi 
untuk dukungan bisnis dan gangguan teknis dari pengguna atau komunitas 
Kawan osman.

Pelayanan SIGAP dibagi menjadi 4 kepentingan yaitu : 
1. Pendaftaran
2. Fitur Osman
3. Kerjasama dan Promosi Osman 
4. Laporan Masalah Teknis
Waktu Pelayanan: Senin-Jum’at dari pukul 08:00 – 17:00 atau 
pada Hari Libur/Lembur pukul 10:00 – 13:00 dan pukul 19:00 – 22:00

Kawan Osman diminta untuk mengirimkan deskripsi laporan yang 
disertakan gambar tangkapan layar. Kemudian Tim Sigap Osman akan 
merespon laporan tersebut berdasarkan skala tingkat 
urgensi. Khusus area Sleman dan kota Yogyakarta, Sigap Osman siap 
datang ke lokasi Kawan Osman yang melaporkan gangguan.

Terima kasih.
PT. Osman Wiraniaga Nusantara

08112652901

sigap@osman.id

https://goo.gl/i7JHxY

Plumbon Asri 2 A4-A5, 
Sleman, D.I. Yogyakarta,
Indonesia 55581

www.osman.id

Telepon:

Email:

Grup WA:

Alamat:

Website:


