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01. Perkenalan

Perbandingan Fitur yang Tersedia di Halaman Web dan Aplikasi Mobile
Pengaturan LINE Official Account dapat dilakukan melalui Halaman Web maupun Aplikasi Mobile, sesuai
dengan preferensi Anda.
Halaman Web
(manager.line.biz)

Aplikasi Mobile
(LINE Official Account App)

Perbandingan Fitur
Pesan
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Perkenalan Fitur Official Account (1)
● Berikut fitur yang tersedia pada Halaman Admin LINE Official Account (manager.line.biz)

Pesan Broadcast

Chat 1:1

Pesan
Auto-Response

T

T

T

T

Sebarkan informasi mengenai
promosi langsung ke seluruh
followers dengan fitur Pesan
Broadcast

Aktifkan 1:1 Chat untuk menerima order atau pertanyaan dari
pelanggan dan menjawab nya satu per satu.
*Fitur ini dapat diaktifkan / dinonaktifkan sewaktu-waktu

Pesan auto-response dapat
menjawab pesan pelanggan
secara otomatis. Anda juga
dapat mengatur pesan yang
akan terkirim untuk keyword
tertentu.

Perkenalan Fitur Official Account (2)
● Berikut fitur yang tersedia pada Halaman Admin LINE Official Account (manager.line.biz)

Kartu Loyalitas

Anda dapat membuat Kartu
Loyalitas di LINE untuk
membuat pelanggan membeli
produk berkali-kali demi
mendapatkan hadiah.

Kupon

Pos Timeline

Insight / Statistik Akun

Kupon efektif dalam
mendatangkan pelanggan
dari online ke offline

Selain mengirimkan pesan
broadcast, Anda juga dapat
posting informasi di Timeline.
Pos akan muncul di timeline
followers Anda, maupun di
dalam timeline akun Anda.

Anda dapat mengecek
statistik performa akun Anda
untuk kepentingan pendataan
dan analisa bisnis Anda.

Kupon dapat di-broadcast ke
seluruh followers, di pos
Timeline, dijadikan balasan
pesan keyword-based,
maupun dipasang di pesan
pembuka.

Pos Timeline dapat di share,
like, dan comment oleh
pelanggan.

Pelajari konten seperti apa
yang disukai pelanggan Anda
agar bisnis Anda semakin
berkembang

02. Step Pembuatan Official Account

Step 1. Buat Akun LINE Official Account
● Menggunakan Aplikasi Mobile LINE Official Account
1

2

Pastikan Anda memiliki akun LINE yang telah
terverifikasi email dan password nya.
Aplikasi LINE > Pengaturan > Akun

3

Install Aplikasi Mobile “LINE Official Account”
di app store / google play

4

Klik “Login dengan Aplikasi LINE”,
dan berikan izin akses dengan klik “Izinkan”

5

Lengkapi informasi akun bisnis Anda,
kemudian klik “Lanjutkan”. Pastikan
seluruh data yang dimasukkan benar,
kemudian klik “Kembali ke Awal”

LINE Official
Account Anda
telah
berhasil dibuat!

Step 2. Pengaturan akun (1)
● Menggunakan Aplikasi Mobile LINE Official Account

1

Set informasi dasar yang ingin
ditampilkan pada profil LINE.
Pilih “Pengaturan" berbentuk gear.
Pilih “Akun" untuk mengatur
konfigurasi tampilan halaman.

2
Ubah cover picture yang dapat terlihat
di bagian atas Timeline.
Ukuran yang direkomendasikan:
1080px x 878px
Ubah display picture.
Ukuran yang direkomendasikan: 640 x 640px
*Anda hanya dapat mengubahnya satu jam sekali.

Atur display name sesuai keinginan Anda

*Anda hanya dapat mengubahnya satu jam sekali.

Klik “Status verifikasi” untuk mendaftar
verifikasi akun (badge biru).
Klik “Edit” untuk mengubah lokasi Anda

Basic ID: yang digunakan oleh user untuk add
akun sebagai teman. ID dapat diubah menjadi
custom dengan cara membeli Premium ID.

Step 2. Pengaturan akun (2)
● Menggunakan Aplikasi Mobile LINE Official Account

3

Pilihan pengaturan Chat akun Anda.

4

Isi informasi akun Anda.

1

2

1

Ubah warna chat bar
Anda sesuai keinginan.

2

Nyalakan “Grup dan Obrolan Multi
Pengguna” untuk chat dengan grup
atau user sekali banyak.

Isi informasi yang
diperlukan tentang official
account Anda dengan
detail.

Pilihan untuk menghapus
akun Official Account Anda.

Step 3. Memberikan tambahan akses admin kepada orang lain
● Menggunakan Aplikasi Mobile LINE Official Account

1

2

Klik icon “Pengaturan” untuk masuk ke
pengaturan.

Login pada aplikasi Official Account dengan
email dan password LINE Anda

3

5

4

1

G
F
Pilih “Wewenang” untuk mengakses
pengaturan akses admin.

Klik “Tambah Anggota” untuk menambah
admin baru untuk akun Anda.

2

Pilih jenis wewenang pada menu
dropdown, lalu:
1 Kirim URL melalui LINE Chat
2 Buat Tautan untuk copy-paste URL

Step 4. Pengaturan Mode Respon Official Account
● Menggunakan Aplikasi Mobile LINE Official Account

1

Pilih menu “Pengaturan”

2

3

Pilih “Respons” untuk mengatur mode respon
Official Account.

Pilih button ini untuk mengaktifkan greeting
message sebagai pesan pembuka

4

5

Pilih mode “Bot” untuk mengaktifkan autoresponse dan keyword reply.
Pilih mode “Chat” untuk mengaktifkan fitur
Chat 1:1 dengan pelanggan.
Note: Mode ini dapat diubah sewaktu-waktu sesuai
kebutuhan.

Jika Anda memilih mode Bot, Anda dapat
mengaktfikan pesan balas otomatis

Step 5. Pengaturan Greeting Message (Pesan Pembuka)
● Menggunakan Aplikasi Mobile LINE Official Account

1

Pilih menu “Salam Pembuka” untuk
mengatur dan membuat isi Greeting
Message.

2

Atur isi pesan sesuai dengan keinginan.
Anda juga dapat mengutip display
name dari user.

3

Kllik ”Simpan” untuk menyimpan
perubahan pada Greeting Message

Step 6. Pengaturan Pesan Auto Response (Pesan Balas Otomatis)
● Menggunakan Aplikasi Mobile LINE Official Account

1

4

Pilih menu “Pesan Otomatis” untuk
pengaturan Pesan Auto Response.

Edit isi pesan Auto Response di sini.
Klik “+Tambah” untuk menambahkan
komponen pesan.

2

5

Edit pesan “Default” yang secara
otomatis di buat oleh sistem

Anda dapat menambahkan komponen
teks, stiker, foto, kupon, pesan multimedia,
pesan video multimedia, video, dan pesan
suara sebagai isi pesan.

3

6

Klik “Konten” untuk mengedit isi pesan
Auto Response.
Nyalakan “Jadwal” untuk mengatur
jadwal pesan auto response.

(Opsional) Nyalakan “Kata Kunci”
sebagai kata panggil untuk mengatur
Keyword Reply. Klik “Simpan” setelah
selesai.

Step 7. Beli Premium ID (Custom ID)
● Menggunakan Aplikasi Mobile LINE Official Account
Premium ID mempermudah Official Account Anda untuk dicari, serta menghindari akun palsu yang menggunakan nama bisnis
Anda. Premium ID dapat dibeli dengan harga IDR165,000/tahun atau IDR275,000 untuk selama-lama nya.
*Harga Premium ID berbeda jika dibeli melalui aplikasi iOS.
Random ID

IDR 165,000 /tahun

Premium ID

IDR 275,000 selama-lama nya
Beli menggunakan Kartu Kredit di
aplikasi melalui menu

Beli menggunakan Bank Transfer

”Tagihan / Billing”

bit.ly/premiumidgv

Step 8. Add Official Account sebagai teman
● Menggunakan LINE App
Untuk memastikan greeting message, auto-response dan tampilan akun sesuai dengan yang telah diatur sebelumnya.
1

2

Buka aplikasi LINE Anda, pada tab “Teman”,
klik pada logo “Tambah teman.”

4

Setelah memasukkan username, akan keluar
foto akun yang dicari tersebut.

3

Ketik username official account Anda,
sertakan “@” sebelum username-nya.

Klik “Cari”

5

Klik “Tambah” untuk menambahkan official
account sebagai teman.

6

Apabila kontak yang dicari telah menjadi
teman, hanya akan ada tombol “Obrolan”

Step 9. Official Account siap dipromosikan!
● Menggunakan Aplikasi Mobile LINE Official Account

1

Pilih “Tambah Teman” untuk
mempromosikan official account Anda

2

Gunakan berbagai channel promosi yang untuk mempromosikan Official Account Anda

1

2

3

4

5

1

Pilih LINE untuk mempromosikan official account melalui chat
salah satu kontak Anda secara langsung.

2

QR code dapat digunakan untuk redirect ke link untuk add official account Anda.

3

Direct link dapat langsung menunjukkan link official account Anda.
Klik “Salin URL” lalu tempatkan di tempat lain

4

Bagikan URL official account Anda melalui Facebook

5

“Tambah teman” button dapat ditempatkan di website atau blog Anda.

03. PENJELASAN FITUR
Pengaturan

Menu “Pengaturan” (Settings)
Menu untuk mengubah informasi dan fungsi Official Account Anda. Akses melalui logo gear “Pengaturan” pada halaman
utama, lalu pilih menu Akun, Wewenang, Respons, dan Timeline sesuai kebutuhan.

1

Klik “Pengaturan”

2

Gunakan berbagai channel promosi yang untuk mempromosikan Official Account Anda

Akun

Wewenang

Respons
Timeline
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Ubah informasi dasar yang
terlihat di LINE seperti foto
profil, foto cover, dan pesan
status.
Untuk menambahkan dan
mengatur admin official
account.
Pengaturan mode response
dari official account.
Untuk mengatur bagaimana
menerima likes, comments,
dan stickers dari users atas
Pos Timeline Anda.

Step 2. Pengaturan akun (1)

Pengaturan

● Menggunakan Aplikasi Mobile LINE Official Account

1

Set informasi dasar yang ingin
ditampilkan pada profil LINE.
Pilih “Pengaturan" berbentuk gear.
Pilih “Akun" untuk mengatur
konfigurasi tampilan halaman.

2
Ubah cover picture yang dapat terlihat
di bagian atas Timeline.
Ukuran yang direkomendasikan:
1080px x 878px
Ubah display picture.
Ukuran yang direkomendasikan: 640 x 640px
*Anda hanya dapat mengubahnya satu jam sekali.

Atur display name sesuai keinginan Anda

*Anda hanya dapat mengubahnya satu jam sekali.

Klik “Status verifikasi” untuk mendaftar
verifikasi akun (badge biru).
Klik “Edit” untuk mengubah lokasi Anda

Basic ID: yang digunakan oleh user untuk add
akun sebagai teman. ID dapat diubah menjadi
custom dengan cara membeli Premium ID.
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Step 2. Pengaturan akun (2)

Pengaturan

● Menggunakan Aplikasi Mobile LINE Official Account

3

Pilihan pengaturan Chat akun Anda.

4

Isi informasi akun Anda.

1

2

1

Ubah warna chat bar
Anda sesuai keinginan.

2

Nyalakan “Grup dan Obrolan Multi
Pengguna” untuk chat dengan grup
atau user sekali banyak.

Isi informasi yang
diperlukan tentang official
account Anda dengan
detail.

Pilihan untuk menghapus
akun Official Account Anda.

Pengaturan Mode Respon (Response Settings)
1

Klik "Respons” pada menu “Pengaturan“
untuk mengatur mode respon Official
Account Anda.

2

Pengaturan

Atur mode respon yang Anda inginkan. Mode respon dapat diubah sewaktu-waktu.

Pilih “Mode Respons” untuk
mengatur mode respon akun

Pilih mode “Obrolan” untuk
mengaktifkan fitur Chat 1:1
dengan pelanggan

Pilih mode “Bot” untuk
mengaktifkan pesan AutoResponse dan chatbot.

Fitur berikut tersedia untuk masing-masing mode respons.
Greeting Message

Auto-response
Message

BOT mode

√

√

Chat mode

√

LINE Chat

Receive Webhook
√

√

*Pesan auto-response message tidak akan aktif pada saat Chat Mode aktif.
Note: Webhook otomatis dalam keadaan mati saat perubahan dari mode Bot ke mode Chat. Webhook akan
tetap dalam keadaan mati jika mode Chat diubah kembali ke mode Bot (tidak aktif secara otomatis).
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Pengaturan Otoritas Admin (Manage Permission)

1

Anda dapat menambahkan admin untuk
mengontrol dan mengelola official
acount. Pilih “Wewenang” dari
“Pengaturan”.

2

Klik “Tambah Anggota” untuk
menambah admin baru untuk akun
Anda.

3

Pengaturan

Pilih jenis wewenang pada menu
Dropdown.

F

4

§
§

Pilih cara add user sebagai admin

“LINE”: Kirim URL melalui LINE Chat
“Buat Tautan” : Buat Tautan untuk copypaste URL

Note: URL akan expire dalam 24 jam dan hanya
digunakan untuk satu user/calon admin.

23

5

Ubah atau hapus otorisasi admin.

G

1

F

2

1

Klik “Simpan
Perubahan” jika telah
selesai mengubah
otorisasi admin.

2

Klik “Hapus Akun
Anggota Ini” untuk
menghapus user
tersebut dari list admin.

Pengaturan Timeline (Timeline Settings)
1

Klik ”Timeline” pada menu “Pengaturan“
untuk melakukan pengaturan Timeline
Official Account Anda.

2

Interaksi Pengguna

3

Spammer
Kata Terlarang

Pengaturan

Anda dapat mengatur batasan interaksi user dengan Pos Timeline
Anda, seperti likes dan komentar.

List user yang ditandai sebagai spammer.
Tentukan kata atau istilah yang tidak diinginkan untuk muncul dalam
komentar Pos Timeline Anda.

Anda dapat menambahkan kata yang ingin diblokir

24

Note: Komentar dari followers yang memiliki
label “Spammer” akan dianggap sebagai Spam.

04. PENJELASAN FITUR
Halaman Utama

Halaman Utama (Home)

Halaman Utama

Halaman utama yang terlihat setelah login ke Official Account Manager. Anda dapat melakukan pengelolaan akun dan
menggunakan berbagai fitur yang tersedia.

1

2

1

Menampilkan informasi akun yang sedang digunakan. Klik untuk menuju Pengaturan Akun.

2

Cek limit dan pemakaian pesan sesuai dengan paket yang terdaftar.

3

Tombol shortcut untuk mengirim Pesan Broadcast.

4

Fitur yang terdapat di official account.

3
Home
4

Timeline
Chat
Insight analytics
Notifications

5

26

Mengoperasikan pengaturan dasar, seperti membuat pesan
Cek post timeline
Chat 1:1 dengan pelanggan
Melihat analisis aktifitas fitur official account dengan tampilan grafik
dan angka yang lebih detail dan terukur
Menampilakan notifikasi mengenai status pengiriman pesan

Pengaturan Pengguna (User Settings)

Halaman Utama

Konfigurasikan pengaturan pengguna. Hal-hal yang harus diperhatikan antara lain: “Pemberitahuan” (Notification), “Obrolan”
(Chat), dan “Profil Pengguna” (Account Profile).
1

2

3

27

Pilih “ = “ di bagian kiri atas list akun.

Pilih “:” à pengaturan pengguna

Pemberitahuan

Obrolan

Profil Pengguna

Pengaturan notifikasi yang masuk

Pengaturan Chat 1:1

Pengaturan profil pengguna

05. PENJELASAN FITUR
Pesan Broadcast

Menu Pesan Broadcast (Pesan Siaran)

Pesan Broadcast

Menu “Pesan Siaran” mengarahkan Anda pada halaman untuk membuat pesan dan melihat daftar pesan. Anda dapat melihat
daftar pesan “Reservasi”, “Draf”, “Terkirim”, serta “Eror.”
1

Pilih menu “Pesan Siaran”

2

Pilih tipe pesan dari menu drop-drown dan pilih “Selesai”
untuk menampilkan daftar pesan yang sesuai.
Reservasi

Anda dapat mengecek pesan
yang telah direservasi dan
dapat dibatalkan sewaktuwaktu
Draf

Anda dapat melihat daftar draf
pesan yang tersimpan. Anda
dapat melakukan edit ulang
draf pesan dan melakukan tes
pengiriman.
Terkirim

Menampilkan
yang terkirim.

daftar

pesan

Eror

Menampilkan pesan yang tidak
dapat terkeirim karena berbagai
hal.
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Membuat Pesan Broadcast
1

Klik tombol “Siarkan Pesan”
pada halaman utama.

3

Pesan Broadcast

Pilih “Kirim”, “Simpan Draf”, atau “Siaran Percobaan”
5

6
1
7

2

2

Klik “Tambah” untuk
memasukkan isi pesan. Pilih
format pesan yang diinginkan.

8

9

3
4

30

v

1

Masukkan isi pesan

2

Klik untuk menambah konten pesan

3

Klik untuk lanjut ke tahap pengiriman pesan

4

Simpan pesan sebagai draft

5

Jadwalkan pesan jika ingin mengirim di lain waktu.

6

Pesan broadcast dapat di-post bersamaan di Timeline.

7

Atur jumlah penerima pesan broadcast

8

Kirim pesan broadcast yang telah dibuat sesuai jadwal
yang telah ditentukan.

9

Anda dapat mengirim pesan uji coba jika telah
menyimpannya sebagai draft.

Note: Tidak untuk pesan dengan beberapa speech balloon.

Pesan Broadcast

Pesan Broadcast Terjadwal: Reservasi

Pesan broadcast terjadwal. Pilih “Reservasi” untuk melihat pesan-pesan yang telah dijadwalkan serta mengedit dan
menghapus pesan tersebut.

1

Pilih menu “Pesan Siaran”

4

Atur ulang jadwal reservasi pesan

2

5

Akan terlihat daftar pesan yang telah
dijadwalkan. Klik pesan yang diinginkan
untuk mengeditnya.

Pilih “Kirim” untuk menyimpan pesan
broadcast reservasi

3

Terlihat informasi tentang pesan
broadcast yang telah dijadwalkan. Jika
Anda ingin mengatur ulang jadwal
pengiriman, pilih ”Urungkan Reservasi”.

Draf

Pesan Broadcast

"Draf" menyimpan pesan yang belum jadi dikirimkan atau yang telah diurungkan/dibatalkan. Anda dapat mengedit kembali
konten pesan tersebut dan melakukan pesan uji coba sebelum pesan dikrim secara masal.

1

Pilih “Draf” pada menu
dropdown
untuk
melihat
pesan yang tersimpan.
Klik pesan untuk menampilkan
detail konten.

2

Detail komponen pesan dalam Draf

1

2
3

1

Menampilkan detail pesan yang tersimpan

2

Edit konten pesan.

3

Untuk melakukan pesan uji coba sebelum dikirim
secara massal.
Hanya Saya: pesan siaran percobaan hanya
terkirim ke akun LINE Anda.
Semua admin yang login: pesan siaran percobaan
terkirim ke semua akun LINE yang log in saat itu.

*Pastikan Anda telah melakukan verifikasi email dan password
akun LINE Anda sebelum mengirimkan pesan uji coba.
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Pesan Terkirim

Pesan Broadcast

“Terkirim” menampilkan daftar pesan yang telah terkirim. Anda juga dapat melihat analisis dari pesan terkirim.

1

33

Pilih “Terkirim” untuk melihat daftar
pesan terkirim. Klik salah satu pesan
untuk melihat detail pesan.

2

Akan terlihat detail pesan terkirim. Klik “Lihat
Analisis” untuk melihat insight lebih lanjut..

3

Anda dapat melihat analisis insight atas
pesan broadcast yang telah terkirim
pada periode tertentu.

Pesan Gagal (Eror)

Pesan Broadcast

Jika pengiriman pesan gagal karena beberapa hal, status “Delivery error” akan muncul. Pesan tersebut dapat dihapus dari
halaman konfirmasi.

Note: kontak kami jika hal ini terjadi. Jika jumlah target lebih besar daripada total limit
teratas dalam satu waktu, hal tersebut juga akan diidentifikasi sebagai “Pesan Error”

34

Jenis Format Pesan Broadcast

Pesan Broadcast
Icon dari kiri: Teks, Stiker, Foto, Kupon, Rich Message, Rich Video
Message, Video, Pesan Suara, Survei

Teks

Stiker

Ketik pesan teks. Klik "Emoji" untuk menggunakan
Emoji dan emoticon. Diizinkan hingga 500
karakter.**

Stiker standar LINE dapat ditambahkan ke pesan.
Stiker bersponsor dapat digunakan pada waktuwaktu tertentu. Kontak agensi Anda atau
representatif LINE.

Klik Upload untuk membuka dialog dan upload foto
dari komputer Anda.
Ukuran file: hingga 10MB.

Kupon

Rich Message

Rich Video Message

Pilih kupon yang telah dibuat dari Coupon list. Tidak
dapat digunakan jika Anda belum membuat kupon
sebelumnya.

Pilih dari rich messages yang telah dibuat. Tidak
dapat digunakan jika Anda belum membuat rich
message sebelumnya.

Pilih dari rich video yang telah dibuat. Tidak dapat
digunakan jika Anda belum membuat rich video
sebelumnya.

Video

Pesan Suara

Kirim video berukuran hingga 200MB.
(disarankan video format mp4) ***

Kirim file suara berukuran hingga 200MB.

** Ukuran karakter setengah/penuh dan simbol akan dihitung sebagai satu karakter.
*** Thumbnail untuk video yang akan ditampilkan adalah screenshot yang diambil dari video.
Note: Gunakan halaman web manager.line.biz untuk membuat rich message atau rich video.
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Foto

Survei
Pilih dari Survey yang telah dibuat. Tidak dapat
digunakan jika Anda belum membuat Survey
sebelumnya.

06. PENJELASAN FITUR
Chat 1:1

Pengaturan Mode Chat 1:1
1

3

Klik “Pengaturan” untuk mengganti
mode Chat.

2

Chat

Pilih “Respons” untuk mengatur
mode respon Official Account.

4

Jika Chat 1:1 sedang tidak digunakan,
Anda dapat memilih mode Bot, sehingga
pesan auto-response menyala.

Pilih mode “Obrolan” untuk mengaktifkan fitur Chat 1:1 dengan pelanggan. Pada
mode ini, pesan auto-response tidak akan aktif.

To basic Chat
screen
Note: Mode ini dapat diubah sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

37

Halaman Chat 1:1

Chat

Halaman ini menampilkan “Daftar Chat”, “Ruang Chat”, dan “Pengaturan”.

1

Klik Menu “Chat”

Pilih kategori pesan yang ingin
ditampilkan.
Pilih icon gear untuk “Pengaturan”

2

3

4

K

38

Pilih “Balasan” untuk menggunakan respon
template untuk pertanyaan FAQ. Fitur ini
memudahkan admin menyeragamkan jawaban,
sehingga tidak perlu mengetik dari awal.

Klik pada pesan “Balasan” untuk
mengeditnya.

Mulai Chat 1:1
1

Chat hanya dapat dilakukan jika user
mengirim pesan ke official account.
Chat yang belum dibaca ditandai
dengan titik hijau.

Chat

2

Ketik pesan untuk user menggunakan form di bawah chat room.
Tekan Enter untuk mengirim pesan kepada user.
Note: Anda dapat
mengirim Teks,
gambar, video ,
stiker, dan file.

Warna bubble pesan mengindikasikan siapa yang mengirimkan pesan tersebut.
User, response
message: abu-abu

Official Account admin
[Anda): hijau

Admin lain, API
message: biru

Pesan berikut akan muncul jika user telah menghapus pesan dengan admin official account atau menge-block official akun Anda.

Unknown user mengindikasikan bahwa akun user LINE sudah tidak aktif, mem-block official account Anda, atau menghapus chat room.
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Kategorisasi Chat 1:1

Chat

Chat dapat dikategorikan menjadi “Semua”, “Kotak Masuk”, “Dibaca”, “Tanggapi”, “Selesai”, “Spam”.

Pilih kategori pesan yang ingin ditampilkan.

1

Pilih icon gear untuk “Pengaturan”
3

Tanda chat sudah selesai

2

Pilih “Matikan” untuk mematikan notifikasi dari user
Pilih “Tanggapi” untuk menandai user yang masih harus ditanggapi
oleh admin lain
3 Pilih “Selesai” untuk menandai chat user yang telah selesai
4

3

G

G
G

R
T

G

3

N

G

R
M
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Tanda chat masih harus ditanggapi

R
T
N
R

K

M

4

Profile User

Chat

2

R
T
N
3

R

c

M

4

K
5
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1

Klik pada salah satu chat

2

Klik pada nama tampilannya

3

Username dapat diedit dengan klik icon pensil dan tidak
akan terlihat oleh user.
Jika pada grup/multiple chat, nama tidak akan ditampilkan.

4

Tags (Maksimal 10/user) yang digunakan untuk user tertentu akan terlihat,
hampir sama seperti klasifikasi chat. Bedanya, tag dapat dibuat sendiri oleh
admin official account.
Klik pada tag untuk mencari chat room yang ditandai.
Klik pada icon pensil untuk menambah atau mengedit tag. Anda dapat
membuat hingga 200 tag.

07. PENJELASAN FITUR
Timeline

Timeline

Timeline

Tap pada Timeline tab untuk melihat daftar post yang pernah di-post di Timeline. Anda dapat membuat pos baru atau
mengedit post yang telah terkirim di timeline.
1

Pilih ikon “Timeline”
pada menu bar di
bawah

2

Pilih tiga jenis post di Timelline dengan menu drop-down.

Dipublikasikan

Menunjukkan post Timeline
yang telah dibuat. Anda dapat
cek comments dan likes pada
post.
Reservasi

Terdapat daftar post Timeline
yang
telah
dibuat
dan
menunggu untuk diluncurkan
sesuai jadwal yang telah
ditentukan.
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Draf

Anda dapat melihat post
Timeline yang tersimpan
sebagai draf. Anda dapat
mengedit pesan draf
tersebut.

Membuat Pos Timeline
1

2

Daftar post Timeline
yang telah dibuat. Klik
“Buat” untuk memulai

Timeline

Isi konten post timeline.

3

1

2

3

4
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1

Isi konten pos timeline. Anda
dapat memasukkan foto, video,
stiker, kupon, dan link sebagai
konten pos timeline.

2

Untuk isi pos yang berbentuk
teks dapat dimasukkan ke kolom
message.

3

Anda juga dapat menambahkan
lokasi.

4

Klik untuk
berikutnya.

mengikuti

step

Atur jadwal pengiriman post
timeline posting Timeline atau post
sekarang juga.

Jenis Format Pos Timeline

Timeline

Icon dari kiri: Photo, Video, Sticker, Coupon, URL, Survey

Text
Masukkan konten teks. Klik "Emoji" untuk
menambahkan emoji dan emoticon. Hingga
500 karakter. **

Video
Hanya 1 video per post.
Format yang direkomendasikan: mp4, m4v,
mov, avi, wmv (Format lain tidak support);
Ukuran file: 200MB; Panjang maksimal
video: 5 menit***

Stickers
Stiker standar LINE dapat ditambahkan ke message.
Menggunakan stiker sponsor membutuhkan
peraturan tertentu. Mohon hubungi agensi Anda atau
representatif LINE.

Coupon
Message dan lokasi tidak dapat ditambahkan jika
memilih post jenis Coupon. Pastikan Anda telah
membuat kupon sebelumnya.

** Ukuran karakter setengah/penuh dan simbol yang dihitung sebagai satu karakter.
*** Thumbnail untuk video yang akan ditampilkan adalah screenshot yang diambil dari video.
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Photo
Upload hingga 9 foto.
Foto yang lebih dari satu akan tampil dalam format grid.
Format yang direkomendasikan: jpg, jpeg, png
Ukuran file: 10MB

URL

Survey

Anda dapat memasukkan
URL ke post timeline.

Pastikan Anda telah membuat
survey sebelumnya.

Pos timeline Terkirim

Timeline

Halaman ini menunjukkan daftar Pos Timeline yang telah dibuat. Klik konten yang Anda inginkan untuk melihat detail dari pos
tersebut beserta hasil analisisnya.

2

1

3

4
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1

Konten post yang telah dibuat, tap untuk
melihat detail

2

Bagian ini menunjukkan tanggal
waktu, serta hasil analisis dari post.

3

Anda dapat melihat komentar dari post.

4

Hapus post,
dikembalikan.

setelah

dihapus

dan

tidak

dapat

Respon Komentar

Timeline

Anda dapat merespon komentar pada Timeline. Pilih komentar yang ingin dibalas pada menu “Disetujui”.

Pilih Komen yang mau
Anda respon, klik tiga titik
vertikal di kanan atas.

1

T

Pilih “Balas” untuk merespon
komentar.

2

3

Isi kolom dengan respon
komentar yang sesuai, lalu klik
“Kirim”

Respon komentar yang telah
dikirim akan muncul.

4

T

T
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08. PENJELASAN FITUR
Pesan Auto Respons

Pengaturan Mode Respons

Pesan Auto-Respons

”Greeting Message" dan ”Auto-Response" dapat dimatikan atau dinyalakan pada menu Pengaturan > Respons. Jika Mode
“Obrolan” dinyalakan, maka pesan Auto-Response tidak dapat diaktifkan, begitu pula sebaliknya.

1

2

Pilih “Pengaturan” pada menu

3

Atur mode respon yang Anda inginkan. Mode respon dapat diubah sewaktu-waktu.

Pilih “Respons” untuk mengakses
pengaturan pesan auto-respons
Pilih “Mode Respons” untuk mengatur
mode respon akun

Pilih mode “Bot” untuk mengaktifkan pesan
Auto-Response dan keyword reply.

*Pesan auto-response message tidak akan aktif pada saat Chat Mode aktif.
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Cara Membuat Pesan Auto Respons

1

4

Pilih menu “Pesan Otomatis” untuk
pengaturan Pesan Auto Response.

Edit isi pesan Auto Response di sini.
Klik “+Tambah” untuk menambahkan
komponen pesan.

2

5

Edit pesan “Default” yang secara
otomatis di buat oleh sistem

Anda dapat menambahkan komponen
teks, stiker, foto, kupon, pesan multimedia,
pesan video multimedia, video, dan pesan
suara sebagai isi pesan.

Pesan Auto-Respons

3

6

Klik “Konten” untuk mengedit isi pesan
Auto Response.
Nyalakan “Jadwal” untuk mengatur
jadwal pesan auto response.

(Opsional) Nyalakan “Kata Kunci”
sebagai kata panggil untuk mengatur
Keyword Reply. Klik “Simpan” setelah
selesai.

Mengutip Nama Followers

Pesan Auto-Respons

Masukkan "User's display name" untuk mengutip display name followers ke dalam pesan auto-respon.

Note: Klik untuk memasukan "User's display name."
Ini menunjukkan Nickname pada preview.
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Keyword Reply (Pesan Kata Kunci)

Pesan Auto-Respons

Gunakan keyword untuk mengirim pesan auto-response yang telah ditetapkan sebelumnya.

52

1

Pilih “Pesan Otomatis” pada menu

2

4

Klik “Kata Kunci” untuk menambahkan
keyword

5

Pilih pesan auto-response yang mau
ditambahkan kata kunci.

Tambah koleksi keyword pada menu
“Aturan Penerimaan”

3

Pastikan tombol kata kunci dinyalakan.
Pesan kata kunci ini bisa diaktifkan dan
dinonaktifkan sewaktu-waktu.

09. PENJELASAN FITUR
Kupon & Undian

Tipe Kupon

Kupon & Undian

Terdapat 5 tipe kupon yang diindikasikan dengan 5 warna yang berbeda.

Warna header tergantung
tipe kuponnya
Header
Berisi judul kupon, periode valid,
kode kupon, dan lainnya.

Gambar utama
Dapat dipotong dan terlihat sebagai
thumbnail saat terkirim dan dipost.

Details
Berisi syarat dan ketentuan
penggunaan kupon.

Share Button
Bagikan ke chatroom/Timeline
Use Button untuk menggunakan kupon
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Tampilan kupon saat di broadcast

Cara Membuat Kupon
1

Klik “Kupon" pada menu.

Kupon & Undian

3

Masuk ke setting atau informasi per itemnya.

1

x

2

Buat kupon atau lottery
dengan klik “Buat“ di kanan
atas menu “Kupon"
1
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Judul kupon dapat memuat maksimal
60 karakter

Anda dapat upload gambar hingga 10MB, namun
direkomendasikan untuk upload di bawah 1 MB.
Thumbnails akan otomatis terlihat kotak.

Tentukan periode valid dari kupon. Time
zone secara otomatis akan mengikuti
waktu pengaturan PC.

Dapat membuat deskripsi maksimal 500 karakter.
Masukkan syarat dan penggunaan kupon selengkap
mungkin.

Cara Membuat Kupon Undian (opsional)
4

Kupon & Undian

5

Pada Advanced Settings, Anda dapat mengatur limit penggunaan kupon, serta membuat kupon
sebagai “Undian”. Klik ”Simpan” untuk menyimpan kupon.

Kupon yang telah disimpan dapat
dibagikan dengan berbagai metode:

Jika “Undian” di aktifkan, Anda dapat mengatur
persentase kemenangan undian. Anda juga
dapat mengatur maksimal jumlah pemenang
undian.
Kupon dan Undian dapat digunakan oleh:
• Publik: dapat digunakan secara umum dan
dapat di share
• Hanya Teman: hanya dapat digunakan oleh
followers akun.
• Hanya Teman (dapat dibagikan): hanya
dapat digunakan oleh followers akun, tetapi
dapat di share ke orang lain.

3

4
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3

Pilih batas penggunaan kupon
• Hanya 1 kali: hanya dapat digunakan satu
kali per user
• Tanpa batas: dapat digunakan berulang kali

4

5 tipe kupon dan warnanya dapat dilihat pada
detail. (Lihat hal.54, “Tipe Kupon: untuk detail)

•

Siaran / Timeline / Salam Pembuka /
Respon Kata Kunci: Kupon dapat
dibagikan melalui pesan siaran, timeline
post, maupun sebagai pesan pembuka
dan auto-respon/respon kata kunci.

•

Media sosial lainnya: URL kupon dapat di
copy untuk dipasang di media sosial lain

Kupon Jenis Undian

Kupon & Undian

Anda dapat membuat kupon sebagai "Lottery” atau Undian (lihat halaman 56). Followers akan mendapatkan kupon dengan
cara yang lebih menarik dengan sistem undian.

Follower akan diarahkan ke halaman
kupon jika memenangkan undian.
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10. PENJELASAN FITUR
Kartu Loyalitas

Buat Kartu Loyalitas (1)
1

Pilih menu “Kartu Loyalitas” untuk
membuat kartu loyalitas

Kartu Loyalitas

2

Atur Kartu Loyalitas yang inign Anda buat, lalu klik “Simpan dan Tampilkan” untuk
dapat menggunakannya.

1

Pilih desain kartu loyalitas anda sesuai pengguna,
geser ke kiri.

2

Sesuaikan poin yang harus dikumpulkan.

3

Tentukan hadiah dari pengumpulan poin.

4

Tentukan tanggal kedaluwarsa kartu:
*Tanggal terkahir digunakan = tanggal poin kredit
terakhir
*Tanggal pertama digunakan = tanggal poin kredit
pertama

1

2
3
4

59

Buat Kartu Loyalitas (2)
3

Kartu Loyalitas

Pilih konfigurasi untuk setiap item.
Setelah Anda selesai, pilih “Simpan dan Tampilkan” untuk menggunakannya.

1

2
3

4

5
6
7
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1

Notifikasi/pemberitahuan pengingat bahwa tanggal kedaluwarsa akan datang. Tentukan
harinya lalu notifikasi tersebut akan terkirim secara otomatis ke followers.

2

Anda dapat menentukan jumlah poin bonus yang diberikan ke followers saat pertama
menggunakan Kartu Loyalitas.

3

Anda dapat mengatur batasan pemakaian poin dalam kurun waktu tertentu.

4

Masukan aturan penggunaan poin selengkap mungkin di kolom ini.

5

Anda dapat meng-upgrade kartu dengan hadiah yang berbeda.

6

Simpan pengaturan yang telah diatur di daftar Draf. Anda dapat mengeditnya sewaktu-waktu.

7

Simpan konten dan tampilkan Kartu Loyalitas.

Buat Voucher Hadiah Kartu Loyalitas
1
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Tentukan hadiah yang akan didapatkan
user jika mereka mencapai target. Pilih
“Bonus Utama” pada halaman
pembuatan Kartu Loyalitas. Pilih “Buat
Voucher”.

2

Masuk ke halaman “Buat Voucher” dan atur serta
pilih “Pratinjau” untuk melihat tampilannya.

Kartu Loyalitas

3

Pilih “Simpan” Voucher
untuk selanjutnya dapat
digunakan oleh user.

Upgrade Kartu Loyalitas

Kartu Loyalitas

Anda dapat meng-upgrade Kartu Loyalitas, di mana kartu akan diganti ke tujuan hadiah yang lebih spesial. Anda dapat
mengaturnya untuk hadiah berbeda dengan kartu yang berbeda.
1

Setelah membuat Kartu Loyalitas, pilih
“Buat Kartu Upgrade” lalu “Pengaturan
Kartu Upgrade”

2

Anda dapat mengakses halaman Upgraded Kartu Loyalitas. Tentukan informasi pada setiap
kolom, lalu pilih “Simpan”.

Bonus dapat diatur
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Anda dapat memilih jenis voucher

Kode QR untuk Pemberian Poin Secara Online

Kartu Loyalitas

Anda dapat mengirimkan QR Code ke pelanggan secara online, sehingga pelanggan dapat klik URL nya untuk mendapatkan
poin pada Reward Card. QR code ini hanya dapat digunakan satu kali saja.
1
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Klik “Kartu Loyalitas”

2

Klik “Tampilkan Kode QR”

3

Klik “Bagikan URL” untuk
generating link.

4

Salin URL Kode QR pemberian
poin.

Kode QR yang dapat dicetak

Kartu Loyalitas

Anda dapat mencetak QR Code untuk dipasang di toko, sehingga pelanggan dapat scan untuk mendapatkan poin pada Kartu
Loyalitas.
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1

Pilih “Kartu Loyalitas”

2

Pilih “Cetak Kode QR”, lalu
Pilih “Buat Kode QR Versi Cetak”

3

Setelah memilih “Buat Kode QR Versi Cetak”, ikuti langkahlangkah berikut. Kode QR dapat dikirim melalui email.

Contoh tampilan yang
akan dicetak

Sejarah Mendapatkan Poin

Kartu Loyalitas

Anda dapat mengecek poin terbaru yang didapatkan.

1
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Klik “Kartu Loyalitas”

2

Klik “Riwayat Pemberian Poin”

3 Atur jangka waktu poin masuk

4 Riwayat Pemberian Poin akan
ditampilkan.

Kartu Loyalitas yang Diberhentikan

Kartu Loyalitas

Anda dapat memberhentikan (suspend) reward card. Jika hal ini dilakukan, Anda tidak dapat membuat Reward Card baru
hingga satu hari setelahnya.

1

Klik “Kartu Loyalitas”

2

Jika Kartu Loyalitas telah ditangguhkan,
maka akan terlihat tampilan berikut.

c

Note: Kartu Loyalitas yang telah
ditangguhkan tidak dapat dikembalikan.
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3

Anda dapat melihat informasi
Kartu Loyalitas

11. PENJELASAN FITUR
Tambah Teman

Menambah Teman

Tambah Teman

URL, QR code, dan tag HTML untuk menambahkan followers Official Account, tersedia di sini. Ketiganya dapat dipasang pada
berbagai media promosi yang Anda inginkan (website, media sosial, dsb.)
1

Klik “Tambah Teman” untuk
menggunakan opsi dalam
mempromosikan akun Anda.

Pilih metode yang diinginkan sesuai kebutuhan.

2

1

2

3

4
5
6
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1

Pilih LINE untuk mempromosikan
official account melalui chat salah
satu kontak Anda secara langsung.

2

Download gambar QR code untuk
dipasang di media sosial atau copy HTML
tag untuk dapat dipasang di website
Anda.

3

Copy dan paste URL ke media sosial lain,
seperti pada bio Instagram, dsb.

4

Bagikan URL official account Anda
melalui Facebook.

5

HTML tag dapat dipasang di website
sebagai add button.

6

“Tambah teman” button dapat
ditempatkan di website atau blog Anda.

12. PENJELASAN FITUR
Insight / Statistik

Insight

Insight / Statistik

Menampilkan jumlah teman yang add atau blok per harinya. Anda dapat download data dalam bentuk file CSV dengan
periode waktu tertentu. Lihat data dari tab "Insight" pada akun di atas.

Dashboard
Ini adalah overview dari analisis insight secara keseluruhan. Mencakup overview data “Pesan" “Teman" dan "Chat". Klik
setiap item untuk melihat detailnya.
1

Klik icon statistik untuk
mengakses
dashboard.

2

Dashboard fitur Insight / Statistik
secara umum

c
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Pesan

Insight / Statistik

Infromasi statistik fitur pesan. Terdapat informasi statistik tentang aktivitas pesan secara keseluruhan, jenis pesan, pesan
siaran, serta pesan balasan.

c

71

Chat 1:1

Insight / Statistik

Informasi statistik fitur Chat/Obrolan. Anda dapat lihat jumlah “Obrolan aktif”, “Pesan diterima”, dan “Pesan terkirim” pada
periode tertentu.

c
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Jumlah Teman

Insight / Statistik

Informasi statistik fitur Teman. Anda dapat mengatur periode statistik teman. Ada berapa yang menambahkan Official
Account Anda sebagai teman, berapa Jangkauan Target Anda, serta jumlah user yang memblokir Official account Anda.

c

* Dibutuhkan waktu 3 hari untuk mengumpulkan informasi tentang teman
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Timeline

Insight / Statistik

Informasi statistik fitur Timeline. Anda dapat melihat jumlah Impresi (Impressions), Klik (Clicks), Suka (Likes), Komentar
(Comments), Bagi (Shares) pada konten yang telah Anda pos.

c
*Jumlah impresi dihitung saat sebuah
artikel di lihat di Timeline
*Jumlah Klik merupakan berapa
jumlah klik yang dilakukan user pada
artikel. Hal tersebut tidak dihitung jika
tidak ada URL.
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Kupon

Insight / Statistik

Informasi statistik fitur Kupon. Anda dapat mengecek jumlah user yang membuka setiap kupon.

c
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Kartu Loyalitas

Insight / Statistik

Informasi statistik fitur Kartu Loyalitas. Anda dapat melihat kartu yang telah dibuat dan distribusi poin yang diberikan kepada
user. Anda dapat mengatur kurun waktu informasi yang ditampilkan.

c
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13. PENJELASAN FITUR
Notifikasi

Pemberitahuan

Notifikasi

Menu ini untuk melihat aktivitas official account berdasarkan interaksi dengan user.

1
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Klik menu “Pemberiitahuan” yang
berbentuk lonceng

2

Daftar pemberitahuan

3

Anda juga dapat melakukan pengaturan
notifikasi dengan klik tombol gear di kanan
atas

4

Detail pemberitahuan

