
Self Ordering 
System

WhatsApp Order
Berkolaborsi dengan



Digiresto adalah platform yang di design untuk membantu pelaku usaha bisnis F&B untuk
mendapatkan akses ke beragam solusi pengembangan bisnis yang dibutuhkan secara end-to-end serta

memfasilitasi merchant untuk terhubung ke jutaan pelanggan potensialnya melalui PLATFROM 

MESSAGING NO. 1 DI DUNIA, WHATSAPP, dan sarana pendukung usaha lain yang telah terintegrasi.

Mengakomodir order makan ditempat, bungkus dan
pengiriman di area / gedung yang sama



• Satu solusi untuk melakukan order sampai
pembayaran

• Remote order + Booking Table

• Mempercepat waktu penyajian

• Mempercepat waktu pergerakan customer

• Pembayaran online + cashless
• Mudah dam cepat diimplementasikan

• Terintegrasi dengan Moka POS

• Dilengkapi dengan Promo Engine dan Viral 

Platform yang akan membawa trafik

pengunjung resto 
• Meningkatkan penjualan

Solusi untuk Restoran

Live Demo 
0812 9459 9995



• Dapat melakukan pemesanan sebelum customer tiba ke

lokasi restoran.

• Dengan fitur “dine-in”. Customer cukup chat digiresto

number dan input estimasi waktu kedatangan atau scan 

QR Code yang terpasang di merchant untuk melakukan

order sekaligus pembayaran.

• Dengan fitur “take away”, customer chat digiresto

lakukan pemesanan dan pembayaran , lalu datang ke

resto untuk mengambil menu yang di pesan.

• Berbagai pilihan metode pembayaran

• Customer tidak perlu membuka buku pemesanan dan 

tidak perlu melakukan pembayaran di kasir

Solusi untuk Pelanggan



Open Web Browser Tanpa
harus Download Apps

User Chat DIGIRESTO WhatsApp 
Number dan masukkan hashtag nama

merchant 

atau

Scan QR Code yang terpasang di 
merchant

Alur Pemesanan WhatsApp Order



Pilih Menu Yang Ingin
Dipesan

Konfirmasi Pesanan dan 
Lengkapi Personal Data

Tekan PAY Untuk
Konfirmasi

Tekan Pay On Whatsapp
Untuk Melanjutkan Proses 

Pembayaran

Alur Pemesanan WhatsApp Order



Pilih Metode Pembayaran
Yang Diinginkan Konfirmasi Pembayaran

Transaksi Berhasil dan 
Dikirmkan ke POS Moka

Alur Pemesanan WhatsApp Order



Berlangganan Program Promo  

• Rp 149.000 (per merchant 
outlet / bulan)

• Rp 1.341.000 (per merchant 
outlet / 12 bulan)

• Free 3 Bulan Berlangganan
(starting APRIL 2020)

• Bayar langganan 12 bulan dengan voucher resto
- voucher diskon 30% 
- berlaku untuk 500 pembeli pertama

• REFIRA (VIRAL & PROMOTION PLATFORM)

Model Bisnis



Thank You!


