
User Guide



Registrasi SAJI



1. 
Unduh aplikasi Saji melalui Appstore 

bagi pengguna Apple, atau Playstore bagi 
pengguna Android. Tekan Register untuk 

membuat akun baru.



2. 
Isi nama Anda beserta alamat email dan 

nomer telepon. Pas�kan anda memasukan 
alamat email yang ak�f agar bisa menerima 

kata kunci (Password) anda.



3. 
Silakan cek email anda setelah 

beberapa menit.



4. 
Verifikasi email anda dengan menekan 

tombol Verifikasi Akun pada 
email dari Saji.



5. 
Gunakan kata kunci (password) sementara 

yang diberikan dan silakan kembali 
masuk ke aplikasi Saji.



6. 
Pilih bahasa apa yang diingkan lalu 

tekan LANJUT.



7. 
Selamat! Anda telah berhasil terda�ar

 di Saji, lalu tekan LANJUT.



8. 
Selamat! Anda telah berhasil terda�ar

 di Saji, lalu tekan LANJUT.



8. 
Isi jumlah meja restoran anda dan jika telah 

selesai tekan LANJUT.



9. 
Cek data diri anda kembali dan apabila

sudah benar lalu tekan SIMPAN.



10. 
Proses penda�aran sudah selesai. 

Simpan akun dan password yang berikan
akan tetapi da�ar akun-akun tersebut

dikirim ke email anda.



11. 
Sangat disarankan untuk mengubah 

kata sandi anda agar lebih gampang diingat, 
Tekan KONFIRMASI untuk menggan�.



12. 
Ke�k kata sandi anda yang baru 

sebanyak dua kali, dan tekan SIMPAN. 
Setelah selesai maka anda �nggal 

tekan CONFIRM.



13. 
Jika pada restaurant anda telah tersedia printer 

untuk proses pembuatan struk pembayaran, maka 
anda perlu untuk menyambungkan Bluetooth dari 

aplikasi Saji ke printer anda.



14. 
Ijinkan Saji untuk mengakses

 lokasi anda



15. 
Tekan REFRESH untuk menemukan 

perangkat anda dan tekan CONNECT. 



Dine In



1. 
Jika ada tamu yang makan di tempat, 

tampilan awal aplikasi adalah sebagai berikut, 
silakan tekan menu DINE IN.



2. 
. Pada halaman berikutnya anda dapat 

langsung mengisi nama tamu dan jumlahnya.



3. 
Pilih meja yang diinginkan dan tekan 

pada masing-masing meja hingga 
berubah warna.



4. 
Silakan memilih berdasarkan kategori  yang 

sudah anda lengkapi sebelumnya. Untuk 
menambah tekan tombol + atau tekan 

tombol -. Untuk mengurangi jumlah 
makanan/minuman.



5. 
Tekan tombol CATATAN di bawah gambar jika 

anda ingin ada permintaan khusus.
contohnya: meminta makanan �dak pedas 

dan lain sebagainya.



6. 
Jika anda telah selesai memesan silakan tekan 
SAVE. Anda juga dapat melihat ketersediaan 

menu dengan mentekan VIEW STOCK.



7. 
Sebelum mengkonfirmasi anda bisa memeriksa 

da�ar pesanan yang sudah dicatat dan jika 
sudah benar anda �nggal mengkonfirmasi 

dengan tekan KONFIRMASI ORDER.



8. 
Pesanan anda berhasil 

tersimpan.



Take Away



1. 
 Pada tampilan awal tekan

TAKE AWAY.



2. 
Isi nama tamu pada menu bagian

 GUEST NAME.



3. 
Silakan memilih berdasarkan kategori  yang 

sudah anda lengkapi sebelumnya. Untuk 
menambah tekan tombol + atau tekan 

tombol -. Untuk mengurangi jumlah 
makanan/minuman.



4. 
Sebelum mengkonfirmasi anda bisa memeriksa 

da�ar pesanan yang sudah dicatat dan jika 
sudah benar anda �nggal mengkonfirmasi 

dengan tekan KONFIRMASI ORDER.



5. 
Untuk kembali memas�kan, silakan 

tekan OK.



6. 
Pesanan anda berhasil

tersimpan.



Monitoring



1. 
Untuk mengetahui proses yang sedang dan 

sudah berjalan dalam aplikasi SAJI, anda dapat 
melihatnya pada menu MONITORING 

pada tampilan halaman utama.



2. 
Pada menu PENDING anda dapat melihat proses apa 

yang sedang menunggu atau sedang berlangsung dalam 
se�ap pemesanan beserta perkiraan waktu penyajian. 

Bagian dapur diharuskan menekan tombol 
SET TO PROCESS sebelum memasak.



3. 
Pada menu PROCESS adalah proses penyajian 
dari bagian dapur atau bagian minuman. Jika 
makanan telah selesai dimasak maka Cheff 

atau �m dari dapur menekan tombol
SET TO READY agar makanan dapat 

diantarkan ke tamu.



4. 
Jika ada makanan yang melebihi batas 

persiapan, maka manager dapat memeriksa 
langsung penyebabnya dengan melihat info 

TIME EXCEEDED.



14. 
Untuk melihat makanan yang sudah siap 

untuk diantarkan ke tamu, anda bisa meilihat 
menu “READY TO SERVE” tekan SET TO SERVE. 

Tekan UNDO jika anda ternyata makanan 
belum siap untuk dihidangkan. 



14. 
Anda dapat melihat semua durasi waktu proses, 

sejak memasak hingga menghidang pegawai 
anda dengan tekan menu SERVED.



Payment



1. 
Setelah anda mengkonfirmasi jenis 

makanan/minuman dan jumlahnya, anda dapat 
langsung mengklik PAY atau jika anda ingin 

menambah menu lainnya, silakan 
tekan ADD ORDER.



2. 
Jika anda meng-klik PAY maka anda akan 

diarahkan pada halaman PAYMENT. 



3. 
Selanjutnya anda �nggal melihat de�l
pesanan dan harganya, beserta cara 
pembayaran (PAYMENT METHOD) 

di bagian bawah halaman. 



4. 
Pada bagian bawah halaman, anda akan 

melihat tampilan jumlah yang harus dibayarkan. 
Jika anda memilih pembayaran tunai maka

tekan tombol CASH. 



5. 
Untuk pembayaran dengan kartu debit 

tekan Debit Card. Untuk pembayaran tunai, 
silakan masukan jumlah uang yang dibayarkan 
pelanggan pada kolom PAYMENT AMOUNT.



6. 
 Jika uangnya membutuhkan kembalian, 

anda bisa langsung melihat nominalnya di kolom
 “Change”. Jika dibayarkan dengan uang pas,
maka kolom “Change” akan berisi angka 0.



7. 
 Silakan klik tombol nominal jika pembayarannya 

dilakukan dengan uang pas. Dapat juga anda tekan 
nomialnya secara manual di kolom “Payment 
Amount”. Jika pengisian nominal telah selesai, 
silakan mengklik tombol CONFIRM PAYMENT.



8. 
 Pas�kan data yang anda masukkan sudah 

tepat sebelum tekan tombol CONFIRM.



9. 
 Setelah dikonfirmasi maka pembayaran anda 
telah berhasil. Silakan tekan tombol PRINT TO

PAYMENT. Untuk mencetak buk�
pembayaran.



TERIMA KASIH


