Request

Format Pesan

Contoh Pesan Transaksi =>>
Kirim ke Nomer SMS Center / Telegram / Kongkow / Gtalk Center

isi Pulsa

<KodeProduk>.<NomerTujuan>.<pin>

S20.081223452345.1234

Cek Saldo
Ganti Pin

S.<pin>
G.<PinBaru>.<PinLama>

S.1234
G.2277.1234

Complain TRX
Cek Harga

K.<pesan>
H.<kode Inti Produk>.<pin>

K. trx S20.081312341234 pulsa blm masuk ke pembeli. mhn dicek
H.AX.1234

Rekap Trx

R.<tgl/bln/thn>.<pin>

R.14/10/2010.1234

Paralel

K.<Pesan Permintaan paralel>

K. Paralelkan Nomer Baru 085611998877 ke 081878785214

SMS CENTER

:

Telegram CENTER

:
:
:
:
:
:

GTALK CENTER
FM Messenger
TLP. CS
Telegram. CS
Web Report

Telkomsel: 085211110028 Axis: 083898202460 XL: 087880903788
Indosat: 081585551010 Three: 08998012703
@telesatuchip_bot
gt1chip
konfirmasikan ke cs nomer transaksi Aplikasi Android Kongkownya
081514250000 / 087888222101 / 08121378010
@cs_satuchip
http://webpulsa.com/satuchip

TRX lebih dari 1x dalam sehari tambahkan .2 atau .3 dst setelah kode Produk, contoh: AX10.2.08383388779.1234
Jika tidak bisa/error konfirmasikan ke cs satuCHIP; dan [Cek kode alternatif: Telkomsel / XL / Indosat ]
- Untuk Pembelian Voucher Token PLN, report sukses tertera kode Voucher Token PLN berikan ke pembeli dan masukan ke kwh secara manual.
- Penjualan voucher Game, Masukan nomer HP anda pada format tujuan/NomerPembeli, sehingga report kode voucher diterima HP tersebut.
- Nomer CS hanya untuk di telepon, tidak merespon sms konfirmasi atau komplain. (komplain kirim ke nomer sms center).
- Manfaatkan format K.<pesan> untuk bertanya/konfirmasi/komplain Transaksi Pulsa.
- Harga diatas adalah harga Agen Update per tanggal ditetapkan, dan bisa berubah sewaktu-waktu mengikuti pasaran pada umumnya.

T: Apakah jika mengirim ulang terus menerus akan terjadi transaksi berulang-ulang?
J: Tetap 1 kali walaupun di kirim ke sms center yang berbeda untuk format yang sama dan hari yang sama.
T: Transaksi sudah saya kirimkan tapi tidak ada balasan, dan belum Sukses?
J: kirim ulang ke sms center lainnya, akan ada report status transaksi.
T: Transaksi saya sudah sukses, tapi pulsa belum masuk?
J: silahkan lakukan Konfirmasi komplain ke server [ K.<pesanKonfirmasiKomplain> ]
T: Transaksinya kok lambat ya?
J: Normalnya Transaksi cepat hitungan detik, Pengisian pulsa elektrik memang tidak dapat selalu cepat karena
banyak faktor yang mempengaruhi, konfirmasikan kepada CS untuk hal-hal yang Anda ingin ketahui.
T: Bagaimana caranya Transaksi menggunakan Telegram, Gtalk, Kongkow Mesenger?
J: Anda harus mempunyai daftar/membuat user id masing2 aplikasi tersebut, selanjutnya kirimkan sms konfirmasi ke
server untuk permintaan paralel aplikasi diatas yang anda punya untuk bisa transaksi. Dan jangan lupa untuk
menambahkan pertemanan center Telegram,Gtalk,Kongkow ke aplikasi anda untuk supaya bisa synkronisasi.
T: Saya bingung Semuanya, ada pertanyaan lain juga, siapa yg bisa saya hubungi dan bagaimana yach....?
J: Anda kumpulkan semua pertanyaan dan ajukan kepada kami, tanyakan di tempat Anda mendaftar, kirimkan pesan
konfirmasi ke center satuCHIP atau hubungi CS support satuCHIP di tlp: 081514250000 “tdk melayani sms”.
T: Saya Tertarik untuk mengembangkan bisnis pulsa ini lebih lanjut, dan ada temen/saudara kepingin mencobanya
juga, apakah dengan mereferensikan saya dapat keuntungan, bagaimana caranya?
J: Anda berhak menjadi Mitra Dealer yang bisa mereferensikan ke orang lain usaha pulsa ini, dan mendapatkan
tambahan komisi royalti. Hubungi kami untuk penjelasan lebih lanjut.

Format TRX "Transaksi" Lengkap
-------------------------------------------------------------Sumber informasi lengkap, kunjungi http://webpulsa.com

Pengisian Pulsa Operator GSM/CDMA
<KodeProduk>.<tujuan>.<pin>
Pengisian kode Voucher Token PLN
<KodeProduk>.<Nomor-ID-PLN>.<pin>
Pengisian kode Voucher Game Online
<KodeProduk>.<Nomor-HP-Pembeli>.<pin>
Cek Saldo deposit
S.<pin>

--------------------------------Upline Area
--------------------------------Mendaftarkan Agen
DAFTAR#<Nama>#<kota>#<noHPcalonAgen>
Menambahkan nilai markup semua produk
pada Agen
MS.<kodeAgen>.<nilaiMarkup>.<pin>
Transfer Deposit ke Agen
TD.<NoHpAgen>.<nominal>.<pin>

Ganti Pin
G.<pinBaru>.<pinLama>
Ganti nomer HP Agen
GHP.<hpAgenBaru>.<pin>

Ubah Status Agen
SS.<KodeAgen>.<status>.<pin>
Status Aktif=1
Status Blokir=0

Rekap Transaksi hari ini
R.<pin>
Rekap Transaksi per tanggal yang di inginkan
R.<tgl/bulan/tahun>.<pin>
Komplain/bertanya ke customer service server
K.<pesan>
Request Info dari server
INFO.<pin>
Paralel HP untuk transaksi
K.<Pesan Paralel - sebutkan nomer yg mau diparalell>
Cek Harga 1 kode Produk
H.<kodeProduk>.<pin>
Cek Harga kelompok Produk
H.<kelompokProduk>.<pin>
Tiket Deposit
TIKET.<nominal>.<pin>

Toko Accessories Murah, Harga Grosir

http://toko.webpulsa.com

