
POS Cloud OLSERA  
Aplikasi Terkini untuk Tata Kelola Bisnis Retail yang Efektif dan Efisien 

 

Teknologi adalah segalanya dalam bisnis. Beberapa dekade yang lalu para pelaku usaha masih 

menggunakan mesin fax, airmail, dan jasa kurir untuk saling bertukar data. Dan kasir di 

pertokoan pun masih mengandalkan laci penyimpanan sabagai sarana pembayarannya.  

 

Namun kini hampir semua hal dilakukan secara digital, para pengusaha bisa mengendalikan 

cabang-cabang bisnis dari layar notebook, tablet, atau ponsel pintarnya. Mesin-mesin kasir 

(point of sales) sudah dikoneksikan dengan internet, sehingga tidak hanya berfungsi untuk 

menghitung uang, namun juga bisa digunakan untuk mencatat berbagai transaksi dan 

menganalisis data penjualan.  

 

Tingginya permintaan point of sales (POS) online—khususnya dari pelaku usaha yang 

menggunakan sistem pembayaran check-out counter—membuat sejumlah startup lokal mulai 

ikut mengembangkan dan menyediakan layanan tersebut di pasar m-commerce, salah satunya 

adalah OLSERA. Di bawah bendera PT. Olsera Indonesia Pratama, startup ini menawarkan 

layanan cloud POS yang dilengkapi fitur-fitur canggih dan saling tersinkronisasi. 

 

Keunggulan Fitur-Fitur POS cloud OLSERA 

● Instalasi tanpa batas  

Instalasi POS OLSERA bisa dilakuan di berbagai perangkat—baik lokal maupun mobile—

mulai dari PC, notebook, tablet hingga smartphone. POS OLSERA optimal digunakan pada 

platform minimal iOS - iPad 7.0+ dan Android tablet versi 4.0. Pada dua perangkat 

tersebut, aplikasi ditampilkan dalam mode landscape. Sedangkan untuk iPhone dan 

telepon seluler berbasis Android dengan versi yang sama, tampilan POS tersaji dalam 

mode portrait. Untuk perangkat lokal seperti PC atau notebook, OLSERA point of sale 

dapat diakses menggunakan Windows 7, 8, dan 10.  

 

● Skalabilitas tak berbatas 

POS cloud OLSERA memberikan ruang bagi pengguna untuk mengelola bisnis tanpa 

batas. Anda bisa menambah atau menghapus akun, mengatur ulang kata sandi, 

meningkatkan kapasitas data, atau mengatur berbagai akses secara mudah dan cepat 

sesuai dengan kebutuhan usaha.  

 

● Fleksibilitas pengaturan mode & fitur  

Dengan aplikasi ini pelaku usaha bisa mengatur dan mengelola produk, inventori, dan 

berbagai transaksinya secara bebas tanpa batasan, kapan pun, dan di mana pun.  



 
 

Aplikasi POS Mode Retail 

Layanan ini mencakup tata kelola toko dengan manajemen inventori yang terintegrasi, 

manajemen pelanggan, dan e-commerce dengan fitur-fitur utama seperti: 

- Fasilitas penyimpanan data 

- Pengaturan produk  

- Impor data CSV 

- Transaksi penjualan offline 

- Konsolidasi dengan penjualan online 

- Jam kerja manajemen 

- Diskon 

- Cetak resi 

- Cash drawer, serta 

- Laporan penjualan. 

 
 

Aplikasi POS mode restoran 

Untuk mode usaha restoran, terdapat fitur-fitur tambahan seperti menu, mark order, 

table management, serta printing distribution, yaitu sistem pencatatan pesanan otomatis 

yang langsung terhubung dan tercetak di dapur atau bar. Di saat yang bersamaan, 

seluruh biaya pemesanan pun akan langsung terkoneksi ke perangkat kasir.  

 

Selain bisa mengefektifkan kerja pegawai, aplikasi ini dapat membantu meningkatkan 

kualitas pelayanan, karena proses order dan pembayaran bisa dilakukan lebih singkat 

tanpa perlu meng-entry data secara berulang-ulang.  

 

● Harga kompetitif  

Paket berlangganan aplikasi point of sales OLSERA bisa didapatkan hanya dengan 

membayar biaya sebesar Rp198.000,00 per bulan. Untuk lebih hematnya, Anda bisa 

memilih layanan paket per triwulan atau per enam bulan sebagai berikut: 

 

- Paket berlangganan POS 1 bulan Rp198.000,00  

- Paket berlangganan POS 3 bulan Rp474.000,00 (hemat hingga 20%) 

- Paket Berlangganan POS 6 bulan Rp828.000,00 (hemat hingga 30%) 

 

● 30 hari uji coba GRATIS  

Untuk membuktikan kualitas layanan, OLSERA memberikan kesempatan kepada calon 

konsumen untuk melakukan uji coba POS cloud GRATIS selama 30 hari. Dengan 



demikian, calon konsumen bisa merasakan besarnya manfaat aplikasi ini terhadap 

kinerja bisnisnya.  

 

Kunjungi website OLSERA di www.olsera.com untuk melihat dan mempelajari fitur serta 

layanan mobile application lainnya. Jangan lupa untuk mencoba free trial POS OLSERA dan 

berlanggananlah jika Anda puas dengan layanan yang diberikan. Selamat mencoba! 

http://www.olsera.com/

