
User Manual Transaksi PPOB
Via Telegram

Untuk dapat melakukan transaksi pembayaran melalui APLIKASI TELEGRAM, Anda
harus mempunyai APLIKASI TELEGRAM dalam handphone / tablet Anda. Pastikan
bahwa handphone  Anda sudah  terinstall  APLIKASI  TELEGRAM untuk  Transaksi
PPOB  Via  TELEGRAM.  Jika  Handphone  /  Tablet  Anda  belum  ada  APLIKASI
TELEGRAM,  maka  berikut  ini  adalah  cara  melakukan  installasi  APLIKASI
TELEGRAM.

Adapun  cara  melakukan  penambahan  aplikasi  tersebut  silahkan  ikuti  petunjuk
seperti dibawah ini :

Silahkan buka handphone Anda, buka menu awal atau cari icon PLAY STORE
seperti contoh gambar 001 & 002 dibawah ini :

1. 

Jika  Anda  sentuh  /  tombol  icons  PLAY  STORE  seperti  pada  gambar  001
seperti  diatas,  maka akan menuju layar  tampilan seperti  pada gambar 002.
Untuk mempercepat pencarian aplikasi telegram, silahkan sentuh pada kolom
pencarian  seperti  pada  gambar  002  di  atas,  kemudian  ketikkan  kata  kunci

2. 

1 of 10



"telegram" pada kolom tersebut, maka akan muncul seperti pada gambar 003
kemudian gambar 004 seperti dibawah ini :

Setelah  muncul  seperti  pada  langkah  gambar  004,  maka  silahkan  sentuh
tombol install, maka..

3. 
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Anda akan diminta persetujuan melakukan installasi aplikasi telegram dengan
cara menekan tombol  ACCEPT seperti  pada  gambar  005  diatas,  kemudian
setelah itu selanjutnya akan muncul sebuah proses installasi dari 1 % hingga
akan Full 100% seperti pada gambar 006.

4. 

Setelah proses gambar 006 selesai  akan muncul  seperti  pada gambar  007
berurut ke 008 dibawah ini :

5. 
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Jika  sudah  sampai  pada  tahap  ini  silahkan  klik  OPEN  kemudian  START
MESSAGING  seperti  pada  gambar  diatas,  kemudian  akan  menuju  menu
seperti dibawah ini :

6. 
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Akan muncul  2  papan isian seperti  pada gambar 009,  maka silahkan ganti
kotak berisi "+1" menjadi "+62" [Kode negara] dan isilah papan ke 2 dengan
nomor telepon genggam Anda Misal 082141770120, contoh diatas bisa di isi
lengkap  atau  bisa  juga  0  paling  depan  di  hilangkan,  misal  nomor  asli
082141770120 boleh cukup diisi dengan 82141770120 saja.

7. 

Setelah  selesai  hingga  langkah  seperti  gambar  010,  maka  Anda  akan
menerima kode verifikasi,  kode tersebut akan dikirim ke nomor handphone
sesuai  dengan  nomor  yg  Anda  daftarkan  tadi.  selengkapnya  silahkan  lihat
gambar berikut :

8. 
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Jika Anda sudah menerima SMS Autentifikasi silahkan masukkan kode
tersebut [contoh diatas 123456]. Saat Anda selesai memasukan nomor
kode tersebut maka secara otomatis akan menuju menu langkah seperti
gambar dibawah ini.
notes : Jika nomor yg didaftarkan / diisikan pada papan isian seperti pada
gambar  contoh gambar  010  adalah nomor  yg  berada  dalam gadget  /
hanpdhone /  tablet  yg digunakan untuk install  aplikasi  telegram,  maka
langkah seperti  pada gambar nomo 11A diatas akan otomatis terlewati
dan langsung tampil seperti gambar berikut ini :
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Langkah  selanjutnya  setelah  proses  verifikasi  nomor  berhasil  akan  muncul
seperti gambar 012, yg nampak seperti contoh gambar tersebut adalah kontak
/ nomor-nomor yg sudah menggunakan aplikasi telegram yg tersimpan pada
handphon  kita.  Selanjutnya  untuk  menambahkan  kontak  sarana  untuk
transaksi PPOB Via Telegram langkahnya adalah silahkan tekan gambar kaca
pembesar diatas [gambar 012], maka akan muncul menu seperti gambar 013,
kemudian lanjutkan seperti contoh gambar dibawah ini :

9. 
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Silahkan  ketikkan  kata  kunci  "@GriyaBayar_Bot"  pada  papan  pencaharian
kontak  seperti  pada  contoh  gambar  014,  maka  akan  muncul  hasil  yg
mengandung  kata  kunci  yang  sama  atau  mirip  dengan  griyabayar,  maka
pilihlah mesin / bot yg tulisan ID nya sama dengan "GriyaBayar_Bot" seperti
contoh diatas,  setelah itu  lanjutkan dengan mengklik  mesin  GriyaBayar_Bot
tersebut,  maka  akan  muncul  menu  seperti  pada  gambar  015  diatas,
selanjutnya silahkan klik / sentuh menu "START" seperti gambar 015 diatas.

10. 

Setelah selesai menekan tombol START seperti gambar 015, maka tampilan
akan kurang lebih sama dengan gambar 016 dibawa ini;

11. 
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Gambar  016  adalah  menunjukkan  bahwa  Anda  sudah  selesai  melakukan
penginstallan aplikasi telegram dan terhubung ke mesin telegram pembayaran
PPOB Griya Bayar. Langkah selanjutnya silahkan klik "Kirim Kontak" seperti
pada gambar 017 diatas, maka Anda akan di konfirmasi seperti pada gambar
018 diatas, kemudian silahkan klik / tekan "OK" seperti contoh, kemudian akan
muncul menu seperti gambar berikut :

12. 
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Jika Anda sudah klik OK seperti pada gambar 017 maka, akan tampil menu
seperti gambar 018 diatas, maka artinya Anda sudah berhasil masuk ke mesin
pembayaran PPOB Via Aplikasi Telegram, tapi Anda butuh 1 langkah lagi untuk
mendaftarkan  nomor  handphine  sebagai  ID  Telegram  Anda  ke  CS  Teknis
PPOB atau silahkan hubungi CS Kami untuk bantuan dengan Cara WA atau
Telegram ke nomor "082141770120".

13. 

Jika sudah berhasil makan silahkan buka kembali aplikasi telegram Anda dan
klik  mesin  @GriyaBayar_Bot  (Griya  Bayar  Telegram),  maka  akan  muncul
menu menu seperti pada gambar 019 diatas.

14. 

Selamat Mencoba..
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