CARA MENGOPERASIKAN APLIKASI
PPOB BANK BTN & INSTALL PLUGIN PPOB BANK BTN
1. Silahkan buka web browser mozilla firefox Anda, untuk lebih stabil dalam pengoperasian aplikasi
PPOB Bank BTN Anda, silahkan memastikan bahwa *Browser Mozilla Anda Sudah Update Versi
52 hingga Versi 54*
a. Untuk melihat versi Mozilla silahkan ketik “

about: ” [ABOUT PLUS TITIK 2] pada

address bar mozilla Anda

b.
c. Silahkan melihat hasil nya di :

d.
e. Dari gambar diatas menunjukan bahwa versi Mozilla kita sudah versi 52.0
2. Jika Mozilla Anda belum update, silahkan update dengan cara :
a. Buka browser mozilla Anda
b. Jika sudah siap silahkan tekan tombol “ALT” kemudian “H” kemudian “A”

c.
d. Maka akan muncul menu sperti dibawah ini :

e.
f. Browser akan mencari update terbaru secara otomatis, tapi jika browser Anda sudah
update, maka mozilla tidak akan melakukan update lagi.
3. Jika browser mozilla Anda sudah update maka langkah selanjutnya adalah silahkan ketikkan
alamat web aplikasi PPOB BTN http://griyabayar.com seperti contoh gambar dibawah ini :

a.
b. Maka akan muncul menu aplikasi dibawah ini :

c.

d. Setelah muncul aplikasi seperti diatas maka pastikan bahwa Anda sudah menginstall
plugin untuk pengamanan aplikasi PPOB BTN Anda, silahkan cek langkahnya seperti
pada gambar dibawah ini :

e.
f.
g. Pada kotak merah muncul peringatan perhatian : “Plugin tidak terdeteksi”, maka artinya
di komputer / laptop Anda belum terinstall plugin PPOB BTN, silahkan Unduh /
Download plugin versi terbaru di http://addon.griyabayar.com atau silahkan langsung

klik link url pada
akan muncul seperti pada gambar dibawah ini :

maka

h.
i. Silahkan klik “Download Plugin Windows” dan ikuti tutorial yg sudah disediakan pada
web tersebut. Aplikasi-aplikasi pendukung sudah disediakan juga di
http://tools.imperiumpay.net atau bisa juga masuk pada menu-menu
http://imperiumpay.net
4. Setelah semua selesai proses installasi Plugin PPOB BTN sebagai pengaman aplikasi, maka jika
sudah silahkan buka kembali http://griyabayar.com pada browser mozilla Anda, maka jika sudah

berhasil akan muncul tulisan seperti berikut

5.
6. Jika sudah muncul seperti pada gambar diatas, maka installasi Anda sudah berhasil dan Anda
sudah bisa melakukan transaksi pembayaran online PPOB Bank BTN.
Selamat mencoba

