
Panduan Webshop Baru 

 

1. Tampilan halaman awal. Login menggunakan id dan password. 

 

 

2. Setelah login tampilan muka akan masuk seperti gambar dibawah ini. 

 

 

 

 

 



3. Guna memproteksi kerahasiaan password, pada tampilan akan muncul permintaan 

ubah password lama. Namun bila tidak mau melakukan ubah password cukup klik: 

“Extend the validity current password” dan akan ada pemberitahuan di waktu yang 

sama bahwa password lama akan lanjut hingga 60 hari ke depan dan permintaan 

password secara system perlindungan tidak akan muncul lagi dalam kurun 60 hari 

kedepan. Untuk password baru harus 8 karakter, dan harus ada huruf besar dan kecil. 

Jika merubah password untuk log in di webshop, maka secara otomatis password 

untuk log in website akan berubah (otomatis berubah mengikuti yang terbaru) 

 

 

 

4. Pilihan menu produk ada pada menu bar seperti: Fragrance, Body care, Make up dll. 

 



 

5. Sebagai contoh kita memilih pembelian produk: Pressed powder insert. Setelah kita 

klik pada produknya, maka tampilan akan keluar produk yang kita inginkan beserta: 

harga, point, dan deskripsinya. Lalu lanjut ke keranjang belanja untuk melanjutkan 

transaksi atau tambahkan produk jika diinginkan. 

 

 

6. Setelah kita klik keranjang, maka berikutnya akan tampil detail pesanan untuk produk 

yang kita beli seperti dibawah ini. Untuk melanjutkan transaksi klik pada menu bar 

“tempatkan pesanan” 

 



 

7. Selanjutnya tampilan pada web akan masuk ke pengiriman dan pembayaran. Jika 

paket diambil dikantor FM maka cukup klik menu “ambil dikantor “. Dan untuk paket 

yang dikirim, harap klik menu “pengirimanan”. Untuk hal ini wajib di isi: alamat email, 

no telepon/hp, serta nama. Lalu lanjut ke klik “berikutnya” 

 

 

 

8. Pada gambar dibawah adalah kelanjutan setelah kita klik berikutnya di halaman 

sebelumnya. Digambar ini adalah ringkasan pesanan dari yang kita pilih. Selanjutnya 

klik kotak pada “saya menerima aturan pesanan” lalu klik lagi pada menu “pesan dan 

bayar” untuk melanjutkan. 

 



 

9. Selanjutnya akan tampil gambar  seperti dibawah ini informasi pembayaran, pilih 

transfer bank atau menggunakan Saldo Ipaymu ( jika and sudah menjadi member 

Ipaymu, maka akan direct debit dari saldo Ipaymu ) 

 

 

10. Lalu isi kolom seperti pada di gambar bawah ini untuk data pribadi guna 

mendapatkan notifikasi pembayaran via email dan SMS. Pastikan email dan no 

handphone yang dimasukan benar dan masih aktif. 

 

 

 

 



 

 

 

11. Selanjutnya akan menerima nomor virtual account seperti dibawah ini dan akan 

langsung menerima notifikasi tagihan di email dan sms, dan segera untuk lakukan 

pembayaran untuk menyelesaikan transaksi ini. Batas waktu transfer hanya 3 jam, dan 

pastikan nominal transfer dan nomor virtual account yang digunakan sesuai dengan 

yang tertera pada email maupun sms notifikasi. 

 

 

12. Bila sudah melakukan pembayaran akan mendapatkan notifikasi via email pembeli, 

bahwa pembayaran telah diterima atau selesai. 


