
Cara Mendaftarkan Akun & Mempersiapkan Akun Toko di Nibrasplay

Panduan Buat Akun Mitra Nibrasplay

Sebelum mulai berjualan di Nibrasplay, Pastikan Anda sudah mendapatkan akses masuk aplikasi

Nibrasplay dari jaringan upline ataupun dari pihak NBRS Corp. Berikut 4 langkah mudah buat akun di

Nibrasplay.

1. Meminta akses untuk nibras play dengan cara menghubungi jaringan upline maupun pihak NBRS

Corp dengan nomor 081110555012 atau E-mail halo@nibrasplay.co.id

2. Buka Website Nibrasplay di www.nibrasplay.co.id lalu temukan dan klik tombol tulisan Daftar

Mitra Sekarang. Untuk sampai pada halaman masuk aplikasi

3. Pada halaman aplikasi, anda akan diarahkan untuk memasukkan alamat email dan password

yang sebelumnya sudah diberikan oleh jaringan upline maupun pihak NBRS Corp. Klik tombol

masuk jika Anda sudah melengkapi kolom email dan password.



4. Pada tahap selanjutnya, Anda akan diminta untuk memasukkan kode Nibras ID. Kode tersebut

bisa didapatkan dari pihak NBRS Corp. Kode yang dikirimkan berupa 7 karakter kombinasi huruf

dan angka.

5. Selamat, Anda sudah berhasil masuk ke website mitra Nibrasplay. pada Awal masuk, Anda akan

berada pada tampilan dashboard mitra Nibrasplay. Kini, saatnya untuk mempersiapkan Akun

toko Anda sebelum berjualan.



6. Lengkapi info data Anda di bagian menu Setting, berupa data profil, alamat, subdomain dan fitur.

Pada bagian tab menu profil, isilah data yang berisi nama toko, Alamat toko dan nomor

Customer Service toko Anda.

7. Pada bagian tab menu alamat, isilah detail alamat lengkap toko / gudang / tempat dimana stok

produk Anda berada. Bagian alamat ini bertujuan sebagai lokasi acuan untuk layanan

penjemputan barang (pick-up).



8. Buatlah nama subdomain untuk toko anda. Buat nama yang sesuai dengan bisnis Anda dan

mudah diingat. Anda hanya dapat membuat nama subdomain sekali dan tidak dapat diubah

setelah disimpan. Ketentuan nama domain; tidak boleh memiliki spasi dan karakter seperti "

~!@#$%^&*()_+=".

9. Bagian tab Fitur pada menu Setting ini adalah untuk mengatur fitur khusus yang ingin Anda

aktifkan di toko Anda. Fitur yang terdapat di dalamnya adalah Non-Aktifkan Orderan:

Merupakan fitur untuk menutup toko / libur. Jika Anda sedang ingin menonaktifkan layanan

pada toko Anda pada event atau waktu tertentu, Anda bisa hidupkan centang pada bagian ini.



10. Anda bisa menambahkan beberapa orang sebagai Admin untuk mengelola akun Nibrasplay Anda. Klik

menu Admin, pada bagian tab admin, Anda akan menemukan tombol + warna oranye, lalu akan muncul

window berisi data informasi akses Admin yang perlu Anda isi, berupa; email dan password yang ingin

didaftarkan, peran akses (status role), dan bagian-bagian apa saja yang Admin dapat akses di akun Anda

(URL Akses).

11. Hal lainnya yang perlu Anda lakukan dalam mempersiapkan akun toko Anda sebelum berjualan

adalah mengatur stok produk toko Anda. Klik menu Product Stock, lalu klik tombol + warna oranye untuk

menambahkan stok produk sesuai dengan riil stock yang Anda miliki.

a) Product: Merupakan artikel produk stok yang Anda miliki

b) Variant: Merupakan jenis varian ukuran dan warna dari artikel yang Anda miliki

c) Stock Tersedia: Merupakan jumlah stok produk yang Anda miliki



12. Kini web toko Anda sudah siap digunakan. Cek tampilannya pada menu Lihat Toko Saya, dan

Sebarkan link toko Anda sebanyaknya-banyaknya.



Setelah melakukan langkah-langkah diatas, maka kini akun toko Anda sudah siap untuk berjualan di

Nibrasplay dengan mudah dan tersistem.




