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00. Pengaturan Dasar 

1. Ubah Bahasa  

Pilih "Username" di sudut kanan atas  Pilih "Language" 

 

 

2. Ubah Profil Saya 

Pilih "Username" di sudut kanan atas  pilih Profil saya  Anda dapat mengatur Profil, 

Setelan pemberitahuan, Ubah kata sandi.   

  

 

3. Peran Pengguna 

        Layanan ini mencakup 4 jenis peran pengguna yang berbeda.  
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Mereka adalah ① Pemilik akun, ② Admin, ③ Agen Pro, ④ Agen 

① Pemilik Akun : Pemilik akun memiliki akses lengkap ke semua fitur 

② Admin : Kecuali untuk "manajemen akun", admin memiliki akses ke semua fitur dan 

konfigurasi (termasuk peran yang dialokasikan tiket) 

③ Agen Pro : Agen Pro memainkan peran perantara antara admin dan agen (termasuk 

peran yang dialokasikan tiket)  

④ Agen : Agen melakukan layanan konsultasi pelanggan (layanan penanganan tiket) 

 +  Lainnya: Anda dapat membuat pengguna baru dengan menetapkan peran tambahan.  

  

 

01-[Definisi Merek] 

 DEFINISI MEREK 

Merek menyiratkan merek dari setiap produk atau layanan yang dijual perusahaan dan 

menyediakan layanan pelanggan kepada pelanggannya. 

Jika sebuah perusahaan memiliki berbagai produk dan layanan, staf agen dapat membagi 

semua produk dan layanan berdasarkan merek dan mengelolanya sekaligus melalui 

Oqupie. 

 

03-[Tiket] 

Ticket berarti “Pertanyaan Pelanggan” 

OQUPIE mengonversi semua "pertanyaan pelanggan" dari berbagai saluran seperti email, 

Facebook, Twitter menjadi tiket untuk membantu Anda menangani percakapan dengan 

pelanggan secara efisien 

"Pertanyaan pelanggan" mengacu pada mengelola tiket dan menanggapi "pertanyaan 

pelanggan" adalah titik awal dukungan pelanggan 



3 
 

 

 Ticket terdiri dari 4 bagian 

 

1. Kotak Tiket 

2. Kategori Tiket 

3. Halaman detil tiket 

4. Pengaturan tiket multi-merek 

 KOTAK TIKET 

Ticket box termasuk 7 jenis tiket  ① Semua Tiket, ② Semua Tiket Saya, ③ Tiket grup, ④ Send 

Scheduled, ⑤ Google Play, ⑥  Tiket yang diblokir,  ⑦ Tiket yang dihapus 

  

①  Semua tiket 

Anda dapat melihat semua tiket yang diterima. Namun, level agen tidak dapat melihat, 

hanya agen pro atau level yang lebih tinggi yang dapat  

# Tiket yang belum ditetapkan: apakah tiket tersebut belum ditetapkan ke agen mana 

pun di antara tiket yang diterima.  

Level agen pro atau level yang lebih tinggi harus menetapkan tiket yang belum ditetapkan 

ke agen  

Ijika Anda ingin menetapkan agen secara otomatis, Anda dapat melakukannya melalui 

“Perkakas > Bot Pengiriman”  
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# Semua tiket yang belum terselesaikan: Semua admin dapat melihat semua tiket yang 

belum terselesaikan sekaligus. 

②  Semua tiket saya 

Anda dapat melihat semua tiket yang diberikan kepada Anda.  

# Recently assigned tickets 

Ini menunjukkan tiket yang statusnya tidak diperbarui di antara “semua tiket saya”. 

Jika Anda telah menyelesaikan tugas, jangan lupa untuk memperbarui 

# Tiket yang belum ditetapkan 

Hanya tiket dengan status " Tiket yang belum ditetapkan " dan " Semua tiket yang 

belum terselesaikan " di antara semua tiket saya yang ditampilkan.  

Untuk melihat tiket yang ditutup, Anda dapat memeriksa dengan memilih “Filter tiket”> 

Keadaan    

③  Tiket grup 

Silakan merujuk ke bagian 03-3 (Organisasi>Manajemen Grup) 

Jika Anda termasuk dalam grup tertentu, ketika admin menetapkan "ticket" ke grup, tiket 

itu akan diberikan ke seluruh grup. Anggota dalam grup itu dapat memeriksa pertanyaan 

grup dan memilih tiket untuk diproses 

④  Send Scheduled: Saat membalas tiket (Customer’s inquiries), jika Anda memilih jadwal 

kirim (delayed delivery), dapat dilihat di daftar kirim jadwal. 
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⑤  Google Play 

Anda dapat melihat ulasan yang diposting di Google Play Store di sini.  

 

⑥   Tiket yang di blokir 

Jika tiket terdaftar sebagai spam, pelanggan yang mengirim tiket akan terdaftar sebagai 

pelanggan yang diblokir, dan nantinya tiket dari pelanggan yang diblokir akan dianggap 

sebagai spam. 

“Tandai sebagai spam”  Pilih ikon 3 titik di sudut kanan atas teks.  

 

⑦  Tiket yang dihapus: Tempat di mana tiket yang dihapus berada 

 

 HALAMAN DETIL TIKET 
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Saat Anda menerima tiket (pertanyaan pelanggan), Anda dapat melihat detail pertanyaan 

pelanggan seperti di atas.  

Dan agen dapat membalas seperti di bawah ini.  

 

Anda dapat menggunakan file terlampir, menerjemahkan balasan, tanggapan terekam dan 

memilih Kirim atau Jadwalkan pengiriman untuk menjawab pertanyaan pelanggan 

 

 MANAJEMEN TIKET MULTI-MEREK 

Jika perusahaan memiliki 10 produk atau layanan dan 2 agen, admin dapat membuat 10 Merek dan 

menetapkan 5 Merek untuk setiap agen 

(Lihat 03-4 : Organisasi > Mengelola peran) 

Agen yang telah diberi beberapa Merek dapat memilih Merek dan melihat detail pertanyaan setiap 

Merek.  

 Pilih "Semua – Total Merek" di kiri atas 
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4. BEKERJA DENGAN TICKET DALAM JUMLAH BESAR 

1) Tetapkan tiket dalam jumlah besar: seseorang yang memiliki otoritas yang ditetapkan tiket dapat 

menetapkan sejumlah besar tiket ke agen.  

 

 

 

2) BALAS TIKET SECARA MASSAL 

Setelah memilih beberapa tiket sekaligus, Anda dapat melanjutkan untuk membalas semua tiket yang 

dipilih dengan jawaban yang sama. 
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 Gunakan tanggapan terekam 

Fungsi ini digunakan untuk mengurangi pekerjaan berulang dengan mendaftarkan balasan 

terlebih dahulu dan menggunakannya ketika pelanggan mengajukan pertanyaan bahwa 

jawaban yang sama diperlukan berulang kali. 

1) Daftarkan tanggapan terekam: 

Daftarkan tanggapan terekam terlebih dahulu 

Lokasi :  Menu> Perkakas > Respon yang telah disiapkan> Buat tanggapan baru 
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2) Gunakan tanggapan terkam 

Ketika Anda harus membalas tiket, jika konten balasan ada di tanggapan terekam, maka Anda dapat 

memilihnya dan menggunakan 


