
TUTORIAL TIKET DEPOSIT MELALUI PPOB MOBILE BTN
PADA GADGET [ HANDPHONE ANDROID ]

Tutorial di bawah ini menjelaskan secara berurutan bagaimana cara untuk melakukan proses Tiket Deposit atau Setoran Deposit di Bank,melalui aplikasi PPOB
Mobile BTN

Untuk memulai melakukan deposit via aplikasi PPOB MOBILE BTN silahkan buka dan sentuh icon Aplikasi Mobile BTN Anda pada layar gadget / handphone
Anda seperti pada contoh gambar 001 dibawah ini, kemudian hasilnya akan muncul seperti pada gambar 002 gambar di bawah ini dan Pilih LANJUT :

1. 

Setelah Pilih Lanjut nanti akan keluar tampilan seperti  gambar 003 seperti  di bawah ini  Pilih kembali YA, kemudian akan muncul seperti  gambar 004, lalu
masukkan User ID dan Password untuk PPOB BTN anda kemudian login :

2. 

Setelah Anda berhasil login maka akan muncul tampilan seperti pada gambar 005, gambar tersebut adalah papan pengumuman aplikasi PPOB Mobile BTN,
silahkan dibaca pengumuman, jika sudah silahkan tekan tombol OK maka akan muncul tampilan seperti pada gambar 006 :

3. 

Setelah muncul seperti pada gambar 006 diatas, lanjut dengan tekan menu Quota, maka akan tampil seperti gambar 007 dibawah ini, kemudian lanjut dengan
pilih rekening tujuan sperti pada contoh tampilan gambar 008 :

4. 

Setelah tadi Pilih BCA (Contoh), maka gambar selanjutnya seperti pada tampilan gambar 009, kemudian lanjut Misal Ingin Setor di Bank BCA Rp 500.000, Maka
di masukkan Jumlah Setoran 500000 lalu Tekan TAMBAH QUOTA, kemudian lanjut dengan tekan tombol Ya seperti pada contoh gambar 010 :

5. 

1 of 2



Setelah proses penambahan deposit sampai pada seperti contoh gambar diatas, maka Anda akan sampai pada tahap seperti contoh gambar dibawah ini, jika
sudah seperti tampilan berikut maka silahkan tekan lanjut, maka proses Deposit Via PPOB Mobile BTN sudah selesai, silahkan melakukan Setor / Transfer ke
Bank tujuan yang Anda pilih  tadi  [Contoh BCA]  dengan nominal  senila Rp 500.100  Rupiah  kepada Nomor Rekening  sesuai  petunjuk  Aplikasi  [Contoh
5600188552]:

6. 

Selamat Mencoba
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