
Cara terbaru bertransaksi
dengan mobilitas.

Whats
Shop
Cloud

whatsapp online shop order



Online Order langsung ke whatsapp mu !!

Mudahkan segalanya - anti ribet  ribet - order langsung ke terintegasi ke whatsapp - bersama WhatShop



Revolusi bisnis usaha mu
dengan whatsapp shop
cloud order ini untuk
kemudahan dan mobilitas

WhatShop
whatsapp online shop order



Transaksi semakin mudah dan cepat dan se simple itu.

whatshop by axcora technology

WhatShop



Tata
Cara 
Penggunaan

Pelanggan akses mobile web app
kamu .

akses

Pelanggan memilih menu makanan
minuman .

pilih

Pelanggan tinggal klik kirim
pesanan .

kirim

Pengiriman pesanan nanti akan
terintegrasi whatsapp mu.

terima

Transaksi include dengan cara
order via transfer / digital pay QRIS

bayar



Whatsapp
Online Order
Fitur

fitur yang wajib kamu ketahui pada WhatShop

Simple mudah digunakan dan cepat



FrontEnd
Halaman awal untuk akses mobile
website whatsapp order.



Order 
Halaman pemesanan menu dengan
integrasi applikasi serta whatsapp
order kamu.



QRIS CODE
Sensasi kemudahan pembayaran
dengan multiple pembayaran mu.



Whatsapp Integrasi
Dan pesanan pelanggan akan langsung dikirimkan ke whatsapp kamu secara otomatis lengkap
dengan data pelanggan , alamat lengkap  , phone dan lain nya.
Tentu saja include dengan cara bertransaksi memudahkan pelanggan mengkonfirmasi
pembayaran dengan cepat via online order shop whatsapp ini untuk digunakan.



BackEnd
Halaman dashboard admin untuk memulai menggunakan apps.



Dashboard
Halaman awal saat memulai
menggunakan whatsapp order.
Menu untuk memasukan menu,
design untuk merubah desain home
page, qris untuk upload qris code
payment, order untuk penjelasan
cara order , password untuk
mengganti password, setting untuk
konfigurasi dan setting usaha



Menu
Halaman untuk memasukan dan
mendaftarkan menu makanan
minuman serta produk jual.



QRIS CODE
Dengan tiga qris code menu untuk
kemudahan payment pelanggan ,
bank qris, dan digital payment qris
lain nya.



WHAT SHOP
Harga layanan murah per tahun nya untuk kemudahan bertransaksi dengan cepat.

BASIC

WhatShop Apps
Online Order Web
Domain my.id
Cloud Host
300MB Web Space

Rp.410.000/tahun

STANDARD

WhatShop Apps
Online Order Web
Domain com
Cloud Host
500MB Web Space

Rp.610.000/tahun

PREMIUM

WhatShop Apps
Online Order Web
Domain com
Cloud Host
1.500MB Web Space
+ POS Kasir APP
+ APK Android

Rp.1.562.800/tahun



WHAT SHOP

A next geenration app present by axcora technology

Whatsapp : +6285646104747 Call Us : +62895339403223


