Mobile Application OLSERA – Pengelolaan Bisnis Terbaik dalam Satu Genggaman

Maraknya penggunaan mobile device di dunia bisnis—seperti tablet dan smartphone—tidak
lepas dari banyaknya kemudahan yang ditawarkan oleh perangkat tersebut. Berbagai fitur
dan aplikasi yang ditanamkan di dalam ponsel pintar membuatnya bisa melakukan hal-hal
yang sebelumnya hanya bisa dikerjakan di perangkat dekstop.
Berdasarkan penelitian Com Score (2012), pengguna mobile device lebih banyak
memanfaatkan perangkat tersebut untuk menggunakan aplikasi dibandingkan aktivitas web
browsing. Di Indonesia sendiri 59% dari pengguna smartphone menggunakannya untuk
mengakses berbagai aplikasi yang disediakan seperti media sosial, games, atau online shop.
Di dunia bisnis—khususnya yang berkaitan dengan e-commerce—smartphone atau tablet
sudah menjadi “one device rulles all” atau satu alat yang bisa mengurus segala hal. Apakah
Anda sudah memanfaatkannya demikian? Sebagai “pedagang” di dunia maya, Anda bisa
menghapus jarak dan waktu dengan para pelanggan melalui layanan m-commerce di
perangkat smartphone/tablet Anda sendiri, dan OLSERA bisa membantu Anda untuk
mendapatkan hal tersebut.
Aplikasi M-Commerce OLSERA dirancang 100% untuk penggunaan terpersonalisasi. Anda
memiliki kendali penuh atas brand dan seluruh pengelolaan usaha, termasuk di dalamnya
untuk selalu terkoneksi dengan para pelanggan kapan saja dan di mana saja. Mobile
application OLSERA mendukung sistem operasi Android dan iOS. Dengan pemanfaatan yang
tepat, fitur-fiturnya
bisa membawa bisnis Anda ke level penjualan yang lebih tinggi.
Fitur-Fitur utama Mobile Application OLSERA
● White label system
Walaupun Anda bukan supplier tunggal dan hanya melakukan reseller, Anda bisa
menamai sendiri produk Anda dengan nama brand yang Anda sukai. Dengan sistem
white label, Anda bisa membuat branding tanpa harus menyebutkan siapa upline Anda.
● Fleksibilitas tampilan dan menu navigasi
Anda bisa memilih sendiri beragam tema yang sesuai dengan karakter toko online Anda.
Selain itu Anda juga bisa menentukan menu navigasi apa saja yang dibutuhkan dan akan
dimunculkan di mobile aplikasi tersebut.
● Layanan unduh gratis

Aplikasi Anda akan terdaftar di Playstore Google dan Appstore Apple. Jangan khawatir,
karena para pelanggan bisa mengunduh aplikasi Anda tanpa dikenakan biaya sepeser
pun.
● Dipastikan bebas iklan
Aplikasi ini bersifat eksklusif, hanya milik Anda. untuk itu OLSERA memastikan bahwa
aplikasi ini bebas iklan dan hanya menampilkan produk-produk Anda saja.
● Seluruh layanan dalam satu aplikasi
M-Commerce OLSERA merupakan tingkatan lanjutan dari aplikasi online store, itu
sebabnya seluruh fitur-fiturnya terdapat di sini, mulai dari platform, shopping engine,
ongkos kirim, pengelolaan toko, dan produk tanpa batas, sistem marketing dan SEO,
proteksi, hingga laporan dan analisis penjualan. Semuanya tergabung dalam satu
aplikasi.
● Aplikasi analisis
Untuk mengukur hasil pemasaran dari waktu ke waktu, aplikasi ini juga memberikan
fitur yang dapat menganalisis jumlah unduh aplikasi Anda.
● Harga kompetitif
Paket berlangganan aplikasi point of sales OLSERA bisa didapatkan hanya dengan
membayar biaya sebesar 375 ribu rupiah per bulan. Untuk lebih hematnya, Anda bisa
memilih paket layanan tahunan sebagai berikut:
-

1 tahun Android + iOS – Rp8.000.000,00 (hemat hingga 25%)

-

1 tahun iOS – Rp4.500.000,00 (hemat hingga 25%)

-

1 tahun android – Rp4.500.000,00 (hemat hingga 25%)

Teknologi mobile application OLSERA menghapus batasan antara penjual dan konsumen. Fitur
yang lengkap serta kemudahan yang ditawarkan akan membantu toko Anda mendapatkan
lebih banyak konsumen. Sudah saatnya Anda bisa mengakses data bisnis Anda sendiri dan
membawanya ke mana pun Anda pergi. Informasi lebih lengkap mengenai layanan mobile
application OLSERA di perangkat smartphone/tablet bisa diakses di website www.olsera.com.
Dapatkan kemudahan luar biasa dalam mengelola toko online dan biarkan keuntungan datang
sendiri menghampiri Anda.

