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Kamu bisa gunakan fitur “search” untuk 
mempermudah pencarian halaman



Registrasi
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1. Masuk ke akun 

    Crewdible.com/seller-app

2. Klik Daftar disini

akun? Daftar disini

3. Upload logo toko online

4. Masukan email owner toko 

     online
5.  Masukan nama toko online

6. Masukan no HP owner toko 

     online  (No telfon owner toko 

     online)

7.  Masukan password akun Crewdible

8.  Masukan kembali password yang 

     di ketik an di kotak 

    “Masukan Password”

9.  Klik daftarkan
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10. Masukan kode referral (jika ada)11. Klik simpan
12. Klik Lewati jika tidak ada 13.  Mohon membaca infromasi singkat tentang 

       Crewdible dengn klik selanjutnya
14.  Klik Setup sekarang

Masukan Kode

Finish
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18.  Klik +tambah produk untuk menambahkan SKU 19.  Masukan nama produk yang akan di simpan       di gudang Crewdible,pastikan deskripsi nama produk       sama dengan yang ada di toko online (insert icon desc)20. Masukan harga produk yang akan di simpan di gudang      Crewdible,pastikan harga produk sama dengan yang ada       di toko online tanpa tanda titik (insert icon desc)21.  Klik save changes (ganti simpan)

15. Cek kembali nama toko dan nomor Hp owner toko online 
     (No telfon owner toko online)16. Masukan Link toko online      (Tambah kotak menjadi 3 untuk link,      min harus di isi 1, tidak wajib isi)17. Klik Simpan

di Save Deh..
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Sekarang akun kamu sudah berhasil dibuat

Woohoo
o!



Cek dan Download
Mutasi
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1.  Log in dan masuk ke tampilan home 
2.  Klik dompet 
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3. Set durasi tanggal yang ingin di cek mutasi4. Klik cari
5.  Set page menjadi All
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6. Untuk download data laporan mutasi,

     klik icon panah di sebelah 

     kanan dan pilih format file 

     file akan otomatis ter download

Download ah
...



Dompet dan 
Escrow
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1.  Klik tambah duit 
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2.  Masukan jumlah saldo yang akan di tambahkan di kotak “Masukan nominal”.
     Minimal jumlah top up Rp. 20.000. Tidak perlu input tanda titik.
3.  Set pilihan bank di kotak “Pilih Bank tujuan” 
4.  Klik “isi dompet”
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5.  Klik lakukan pembayaran 
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6. Lakukan transfer bank ke rekening bank yang dituju 

     sesuai dengan nominal dan harus beserta kode unik

7.  Klik selesai
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8.  Klik Pending
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9.   Cek kembali detail transaksi 
10. Isikan keterangan top up saldo yang mau kamu munculkan di mutasi dompet saldo
11.  Klik sudah transfer kalau kamu sudah melakukan top up saldo 
12. Klik batalkan transfer kalau kamu mau batalkan top up (hapus tab belum transaksi
       krn dg klik diluar kotak,akan tetap pending statusnya,besarkan batal transaksi)
13. Untuk top up dengan tujuan bank BCA,akan di approve otomatis by sistem,
       dan untuk rekening tujuan selain BCA mohon 
       hubungi CS Crewdible untuk konfirmasi, denagn mengirimkan capture bukti 
       transfer bank,max konfirmasi 1x24jam 
14. Apabila menggunakan VA,bisa transfer via ATM atau mobile banking,lalu pilh Crewdible



19

Top up sudah selesai,saldo akan otomatis 
bertambah apabila sudah di verifikasi

Selesaa
i..



Penarikan
Dana
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1. Penarikan duit hanya bisa dilakukan oleh akun owner
2. Jumlah saldo yang di tarik tidak boleh lebih dari nominal saldo 
     yang tersedia di dompet
3. Dari tampilan home,klik tombol dompet
4. Klik tombol penarikan
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5. Klik nominal yang akan ditarik,tidak perlu menggunakan tanda titik6. Pilih bank tujuan,pastikan bank tersebut merupakan rekening      bank milik owner akun Crewdible7. Masukan no rekening bank milik owner akun Crewdible8. Masukan nama rekening bank milik owner akun Crewdible9. Klik berikutnya 
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10. Cek kembali data yang 
        sudah di masukan
11.  Klik konfirmasi
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12.  Owner akun harus melakukan konfirmasi setelah input data penarikan       untuk memastikan keamanan data 
13.  Pilihan 1 Konfirmasi bisa dilakukan melaui email,setelah klik konfirmasi       owner bisa cek inbox 
       di email yang sudah di daftarkan dan melakukan konfirmasi14.  Pilihan 2 konfirmasi bisa dilakukan dengan membuat PIN di akun Crewdible
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15.  Silahkan masukan pin yang akan kamu gunakan setiap 
        konfirmasi penarikan duit
16.  Lakukan konfirmasi password
17.  Klik submit
18.  Silahkan menunggu saldo masuk ke rekening bank max 1x24 jam 
        atau silahkan hubungi CS Crewdible dengan mengirim capture 
        transaksi penarikan duit



Setting
Akun
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1. Disini akan muncul informasi nama akun crewdible,email yang sedang kmau 
    gunakan untuk log in  ke akun ini dan status email kamudalam akun crewdible ini,dalam 
    contoh diatas email seller.probation@crewdible.com adalah 
    sebagai Owner dari akun Crewdible bernama Seller Probation123
2. Disamping kanan adalah Banner informasi mengenai promo Marketing yang sedang 
     berlangsung,untuk informasi lebih lanjut kamu bisa menghubungi nomor contac centre kami ya.



28

3. Berikutnya ada tab ubah Password,ini digunakan untuk kamu yang 
     perlu mengubah password kamu silahkan isikan data diatas dengan 
     benar dan klik simpan,setelah itu kamu bisa log out dan log in 
     kembali menggunakan password yang baru
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4.  Lalu ada fitur Add Pin,disini kamu bisa set PIN 
      yang bisa kamu gunakan saat kamu melakukan 
      penarikan duit (hanya bisa dilakukan oleh akun Owner)
      kamu perlu input nomer pin dan melakukan konfirmasi kemudian simpan.

Yaaaay



Menu Home
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Top up saldo Crewdible minimal Rp 25.000 untuk melakukan transaksi. Biaya akan dipotong
otomatis dari saldo dompet jika melakukan transaksi.

1. Pilih menu “Home” dan klik “Dompet”
2. Klik “Tambah Duit”
3. Masukkan nominal dan bank tujuannya lalu klik “Isi Dompet”
4. Lakukan transfer ke rekening yang tertera dengan kode unik agar terverifikasi.

Top Up Saldo
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• Biaya Gudang : total biaya 3.5% yang dikeluarkan
• Income : total omset dari transaksi yang berhasil
• Biaya kurir : total biaya ongkos pengiriman barang
• Packaging : total biaya packaging yang digunakan
• Dompet : Saldo Crewdible yang digunakan untuk bertransaksi
• Escrow : Dana yang akan diteruskan ke pihak gudang
• Reimburse : Digunakan untuk mengirimkan dana ke gudang

Se
les

aa
ai



Transaksi
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Dispatch Order

Membuat transaksi dengan stok barang yang ada di gudang

1. Pilih “Transaksi” -> Pilih gudang yang digunakan lalu klik “Dispatch Order”
2. Isi detail transaksi (SKU, Packaging, Unggah Invoice, Pengirim, Logistik, Penerima)
3. Khusus resi Cashless/COD diwajibkan memasukan kode booking
4. Pastikan data yang diinput sudah sesuai dan klik “Submit”
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Transaksi untuk penjual dropship yaitu barang hanya di relabelling tanpa stok barang

1. Pilih “Transaksi” -> Pilih gudang yang digunakan lalu klik “Dropship”
2. Isi detail transaksi (SKU, Packaging, Nilai Invoice, Pengirim, Logistik, Penerima)
3. Khusus resi Cashless/COD diwajibkan memasukan kode booking
4. Pastikan data yang diinput sudah sesuai dan klik “Submit”

Dropship



Batch Invoice

Input transaksi dalam jumlah banyak dengan upload data format excel
1.  Pilih “Transaksi”
2. Pilih gudang yang digunakan lalu klik “Batch Inv”
3. Klik “disini” untuk melihat file template excel
4. Upload data excel dengan klik “Select files..” lalu klik “Upload”
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Export Logs 

Untuk melihat rekap transaksi selama satu bulan.

1. Pilih “Transaksi”
2. Pilih gudang yang digunakan lalu 
    atur bulan tahun transaksi
3. Pilih status transaksi yang ingin dilihat 
    (Pending, Done, atau Semua)
4. Klik “Export Logs” dan file akan 
    terdownload otomatis dengan format excel 

Keterangan Transaksi Pending : Transaksi yang 
statusnya masih berjalan atau belum terselesaikan
 
Transaksi Done : Transaksi  yang statusnya 
 sudah selesai
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Toko di marketplace bisa dihubungkan ke
akun Crewdible. 

Transaksi yang ada di toko marketplace akan terlihat 
di akun Crewdible sehingga memudahkan dalam

membuat transaksi.

1.  Klik Menu “Transaksi”
2. Klik Menu “Marketplace” lalu pilih marketplace

    yang kamu gunakan.
3. Untuk dibantu proses integrasi bisa

    menghubungi tim Crewdible.
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Integrasi Marketplace



Retur digunakan jika setelah transaksi selesai barang dikembalikan ke gudang 
agar pihak gudang bisa melakukan penyesuaian stok.
1. Pilih menu “Transaksi” dan pilih “Transaksi Done”
2. Klik transaksi yang ingin di retur lalu klik “Retur” dan pilih jenis retur
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Retur



Inventory
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Manual Update

Digunakan untuk menyamakan data stok yang dipegang seller dan data stok di gudang. 
Seller tidak akan bisa melakukan transaksi jika data stok barang berbeda. 
Untuk mengubah data stok :
1. Pilih “Inventory” lalu klik “Stocks”
2. Klik “Manual Update”
3. Sesuaikan data stok barang dan klik “Simpan”
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Sebelum melakukan pengiriman stok barang ke gudang, pastikan sudah 
membuat transaksi pending stok
agar pihak gudang mengetahui adanya pengiriman barang.
1. Pilih “Inventory” lalu klik “Inbound” -> Klik “+ Kirim Stock”
2. Atur jumlah barang yang ingin dikirim dibagian “Tambahan” lalu klik “Kirim”
3. Lakukan pengiriman stok barang ke alamat gudang

Kirim Stock



Setelah barang dilakukan pengiriman, selanjutnya lakukan konfirmasi barang 
sudah dilakukan pengiriman ke gudang.

1. Pilih “Inventory” lalu klik “Inbound”
2. Pilih transaksi yang dimaksud lalu klik “Pending”
3. Klik “Barang Sudah Dikirim”
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Konfirmasi Pengiriman Stock



Untuk melakukan pengecekan request print barcode dari pihak gudang. 
Seller bisa menerima atau menolak request tersebut di bagian status. 
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Print Barcode



Mutasi Stock 

Cek stok barang yang keluar masuk di Crewdible
1. Pilih “Inventory” lalu klik “Mutasi Stok”
2. Atur tanggal untuk melihat periode stok
3. Klik “Export” untuk download file otomatis dalam bentuk excel
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Digunakan untuk request barang yang dikirim dilakukan pengetesan (QC) 
 oleh pihak gudang
1. Pastikan toogle QC diaktifkan saat input SKU
2. Klik “Buat Request” lalu ceklik pada SKU yang dingin dilakukan QC
3. Klik “Kirim”

Keterangan Status
Pending : menunggu persetujuan pihak gudang
Reject Confirm : pengajuan QC ditolak pihak gudang
Done : pengajuan QC diterima pihak gudang
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QC Middle



Menu Gudang
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Sitem Penyimpanan Stok

Tanpa Barcode                                                         Barcode Oleh Seller                                               Barcode Oleh Gudang

Penyimpan Tanpa Barcode adalah
sistem penyimpanan tanpa label

(Gudang tidak diwajibkan melakukan
scan barcode sebelum barang keluar)

Penyimpan Barcode Oleh Seller
adalah proses labelling barcode SKU

dilakukan oleh seller/supplier
sebelum dikirim ke gudang

Penyimpan Barcode Oleh Gudang
adalah proses labelling barcode SKU

dilakukan oleh gudang dan biaya
cetak label sebesar Rp. 250,- /label
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Request Gudang

Penjual bisa memiliki lebih dari satu gudang di berbagai kota

1. Cek gudang-gudang yang tersedia di Crewdible di menu “Gudang”
2. Pilih gudang yang diinginkan lalu klik “Request Penggunaan Gudang”
3. Pilih sistem penyimpanan stok dan isi jumlah barang yang akan 
    disimpan di gudang lalu klik “Kirim Request”
4. Tunggu sampai pihak gudang menyetujui request anda



Menu Setting
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Ubah Password dan Atur PIN

1. Pilih “Setting” dan klik “Akun”
2. Klik “Ubah Password” untuk 
    mengubah password log in akun Crewdible
3. Klik “Add Pin” untuk menambakan 
    PIN saat melakukan proses 
    penarikan dana saldo Crewdible
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Digunakan jika ingin menambahkan akses akun untuk orang lain.
1. Pilih “Setting” lalu klik “Akun”
2. Klik “Tambah Personil”
3. Pilih sebagai Admin untuk memberikan akses melakukan transaksi di akunmu
4. Pilih “View Only” untuk akses hanya melihat akun

Tambah Personil Akun
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Master SKU

• Tambah SKU  : Menambah satu-satu SKU
• Upload SKU    : Menambahkan SKU dalam jumlah banyak melalui
                              file excel
• Print Barcode : Download barcode produk
• Mapping SKU : Digunakan untuk menyamakan SKU Crewdible
                              dan marketplace

• Export SKU : Download SKU yang sudah terinput
• Edit : Mengubah SKU
• Status pending (jam kuning) : SKU belum dilakukan 
   audit, namun seller tetap
   bisa langsung melakukan pengiriman stok dan
   transaksi di Crewdible
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Aktifkan QC

Aktifkan fitur QC jika barang ingin dilakukan pengetesan (QC) oleh pihak gudang
1. Piling “Setting” lalu klik “eCommerce”
2. Pilih SKU yang ingin diaktifkan QC
3. Klik “Edit” dan geser toogle QC agar fitur QC aktif
4. Klik “Simpan”



Menu Report
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Laporan transaksi dalam periode tertentu bisa dicek pada menu ini
1. Pilih “Report” lalu klik “Cari transaksi”
2. Atur data kolom untuk melihat history transaksi (Gudang, Produk, dan tanggal) lalu klik “Cari”
3. Atau bisa mencari transaksi melalui nama, invoice, dan resi

Report Transaksi 
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Report Transaksi

Laporan transaksi dalam periode tertentu bisa dicek pada menu ini
1. Pilih “Report” lalu klik “Cari transaksi”
2. Atur data kolom untuk melihat history transaksi 
    (Gudang, Produk, dan tanggal) lalu klik “Cari”
3. Atau bisa mencari transaksi melalui nama, invoice, dan resi
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Report Reimburse

Cek laporan reimburse yang dilakukan ke gudang selama periode tertentu
1. Pilih “Report” lalu klik “History Reimburse”
2. Pilih “Pengajuan Reimburse” untuk cek reimburse yg baru diajukan
3. Pilih “History Reimburse” untuk cek laporan reimburse yang sudah berhasil diteruskan ke gudang
4. Atur periode yang ingin dilihat
5. Klik “Buat Reimburse” untuk melakukan pengajuan reimburse ke gudang



Menu Tiket 
& Video
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Tickets
Digunakan untuk menyampaikan informasi yang berkaitan dengan penggunaan Crewdible
1. Pilih “Tickets” lalu klik “Buat Ticket”
2. Isi informasi yang dibutuhkan lalu klik “Buat Tiket”
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Cek video seputar Crewdible mulai dari tutorial cara penggunaan
testimoni, serta event Crewdible.

Video





Versi  Web
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Panduan 
Chat & 
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By: Crewdible



1. Pilih menu chat di bagian menu

CHAT WEB VERSION

CHAT WEB VERSION



2. Akan muncul tampilan menu Chat dan daftar room chat yang sudah pernah dibuat

3. Untuk memulai chat baru,klik tab +Buat Chat Baru

CHAT WEB VERSION



kamu bisa pilih chat dengan CS Crewdible untuk bertanya seputar sistem dan 
operational dan chat ke gudang untuk follow up mengenai stock kamu

4. Silahkan pilih siapa yang ingin kamu Chat, 

CHAT WEB VERSION



5 . Ketika sudah memilih siapa yang akan kamu chat,maka akan 
     muncul tampilan room chat dan kamu bisa langsung ketikan pertanyaan kamu

6. Kamu bisa reply chat di dalam room

7. Untuk chat yang sudah terkirim akan ada tanda ceklis,sedangkan chat yang 
    pending akan ada tanda jam pada box chat

CHAT WEB VERSION



8. Kamu bisa upload attachement berupa gambar dengan max size per gambar 2MB 

9. Kamu bisa melakukan report apabila terdapat chat yang dianggap tidak sopan atau mengandung SARA

10. Kamu bisa klik X untuk close room chat 

CHAT WEB VERSION



TICKET WEB VERSION

TICKET WEB VERSION

1. Pilih menu Tickets di pilihan menu kemudian klik Buat Ticket Baru



TICKET WEB VERSION

2. Kamu bisa pilih tiket kamu akan di tujukan kepada siapa,terdapat 2 pilihan kamu bisa 
     pilih chat dengan CS Crewdible untuk bertanya seputar sistem dan operational dan chat 
     ke gudang untuk follow up mengenai stock kamu

3. Setelah kamu pilih tujuan ticket,dalam contoh ini adalah untuk Crewdible,kamu perlu pilih 
    kategory pertanyaan kamu 



TICKET WEB VERSION

4. Kalau kamu pilih tujuan ticket untuk gudang,setelah kamu set kategory ticket, 
    kamu perlu pilih gudang tujuan ticket ya



TICKET WEB VERSION

5. setelah itu silahkan kamu isikan Subject ticket dan juga isi ticket,kamu juga bisa upload 
     attachment gambar pada fitur ticket ini sebagai data pendukung kemudian klik buat ticket



TICKET WEB VERSION

6. Akan muncul tampilan room ticket dan kamu bisa langsung menyampaikan pertanyaan kamu 
    dalam fitur ini,apabila ticket ditujukan untuk Gudang dan berdasarkan pantauan tim CS Crewdible 
    maslaah kamu belum juga selesai,maka ada kemungkinan tim Crewdible akan masuk ke dalam room
    ticekt kamu dengan gudang untuk membantu memberikan solusi

7. Untuk ticket yang sudah terkirim akan ada tanda ceklis,sedangkan chat yang pending akan 
    ada tanda jam pada box chat

8. Disebelah room ticket ada tampilan tiket keluar,di tab ini akan muncul list room ticket yang sudah kamu buat

9. Dan untuk tab Ticket masuk,akan muncul list ticket yang ditujukan untuk kamu



TICKET WEB VERSION

10. Apabila ticket kamu sudah selesai dan mendapatkan solusi,kamu bis alakukan close ticket 
     dengan membukan room ticket dan klik icon tiga titik kemudian pilih close ticket



TICKET WEB VERSION

11. kemudian muncul pop up close ticket dan silahkan pilih Iya



TICKET WEB VERSION

12. Kamu bisa memberikan rating atas pelayanan CS Crewdible atau gudang dalam memberikan 
      solusi di ticket kamu,apabila dalam 1 ticket terdapat Gudang dan CS Crewdible sekaligus,
      maka akan pop up 2 rating masing-masing untuk CS Crewdible dan Gudang



TICKET WEB VERSION

13. Di tampilan room ticket kamu juga bisa lakukan edit ticket dengan klik icon tiga titik 



TICKET WEB VERSION

14. Dan tampilan akan seperti awal ketika kamu membuat ticket baru



Mohon dapat selalu menjaga 
kenyamanan dalam 

bermitra dengan menggunakan 
bahasa yang sopan

Chat ke gudang akan lebih cepat direspon di jam kerja gudang

Ticket dapat digunakan sebagai media eskalasi,apabila di dalam chat belum ada solusi 
untuk kendala kamu

Ticket ke gudang akan lebih cepat direspon di jam kerja gudang

Status ticket Active artinya ticket sudah di respon oleh penerima ticket

Status ticket Open artinya ticket sudah di buka oleh penerima ticket

Status ticket Open artinya ticket sudah di buka oleh penerima ticket

NOTED :



Terima Kasih
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CHAT APP VERSION
1. Pilih icon Chat di tampilan home 2. Akan muncul tampilan menu Chat dan daftar 

    room chat yang sudah pernah dibuat

3. Klik Icon Chat untuk membuat room chat baru



4. Silahkan pilih siapa yang ingin kamu Chat,kamu bisa 
    pilih chat dengan CS Crewdible untuk bertanya seputar 
    sistem dan operational dan chat ke gudang 
    untuk follow up mengenai stock kamu

5. Ketika sudah memilih siapa yang akan kamu chat,
    maka akan muncul tampilan room chat dan kamu bisa
     langsung ketikan pertanyaan kamu

6. Kamu bisa reply chat di dalam room

7. Untuk chat yang sudah terkirim akan ada tanda ceklis,
    sedangkan chat yang pending akan ada tanda 
    jam pada box chat



8. Kamu juga bisa membuat ticket pada room chat dengan 
    klik icon tiga titik dan pilih buat ticket

9. Kamu bisa melakukan report apabila terdapat chat yang 
    dianggap tidak sopan atau mengandung SARA

10. Kamu bisa pilih tiket kamu akan di tujukan kepada 
      siapa, terdapat 2 pilihan kamu bisa pilih chat dengan 
      CS Crewdible untuk bertanya seputar sistem dan 
      operational dan chat ke gudang untuk follow up 
      mengenai stock kamu



11.  Setelah kamu pilih tujuan ticket,
      dalam contoh ini adalah untuk Crewdible,
      kamu perlu pilih kategory pertanyaan kamu 

12. Kalau kamu pilih tujuan ticket untuk gudang,
      setelah kamu set kategory ticket,kamu perlu pilih
      gudang tujuan ticket ya



13. Setelah itu silahkan kamu isikan Subject ticket 
     dan juga isi ticket,kamu juga bisa upload attachment 
     gambar pada fitur ticket ini sebagai data pendukung 
     kemudian klik buat ticket

14. kamu juga bisa buat ticket melalui 
      menu Akun dan pilih tab Buat ticket



15.  Terdapat tab Ticket masuk,akan muncul list ticket yang ditujukan untuk kamu

Status ticket Active artinya ticket sudah di respon oleh penerima ticket

Status ticket Open artinya ticket sudah di buka oleh penerima ticket

Status ticket Solved artinya pembuat ticket sudah di klik solved ticket 
dan pembuat ticket sudah memberikan rating



16. Terdapat tampilan tiket keluar,di tab ini akan muncul list room ticket yang sudah kamu buat

17. Untuk membuat ticket baru silahkan klik icon +

Status ticket Active artinya ticket sudah di respon oleh penerima ticket

Status ticket Open artinya ticket sudah di buka oleh penerima ticket

Status ticket Solved artinya pembuat ticket sudah di klik solved ticket 
dan pembuat ticket sudah memberikan rating



Akan muncul tampilan room ticket dan kamu bisa langsung menyampaikan pertanyaan kamu mdalam fitur ini,
apabila ticket ditujukan untuk Gudang dan berdasarkan pantauan tim CS Crewdible maslaah
kamu belum juga selesai,maka ada kemungkinan tim Crewdible akan masuk ke dalam room ticekt kamu 
dengan gudang untuk membantu memberikan solusi

Di tampilan room ticket kamu juga bisa lakukan edit ticket dengan klik icon tiga titik 

Kamu juga tetap bisa upload attachement di room ticket



Setelah kamu klik icon tiik tiga akan muncul 
edit ticket dan close ticket

Apabila kamu pilih edit ticket maka tampilan akan seperti awal 
ketika kamu membuat ticket baru



Kamu bisa klik Close ticket apa bila Ticket sudah menemukan solusi,
kemudian muncul pop up close ticket dan silahkan pilih Iya

Kamu bisa memberikan rating atas pelayanan CS 
Crewdible atau gudang dalam memberikan solusi 
di ticket kamu,apabila dalam 1 ticket terdapat 
Gudang dan CS Crewdible sekaligus,maka akan 
pop up 2 rating masing-masing untuk CS 
Crewdible dan Gudang



Mohon dapat selalu menjaga 
kenyamanan dalam 

bermitra dengan menggunakan 
bahasa yang sopan

Ticket ke gudang akan lebih cepat direspon di jam kerja gudang

Ticket dapat digunakan sebagai media eskalasi,apabila di dalam chat belum ada solusi 
untuk kendala kamu

NOTED :



Terima Kasih
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Panduan Seller Crewdible

W W W . C R E W D I B L E . C O M 



 

 

 

 
 

 

Auto Sync 
Transaction & Stock

1.  Pilih menu SETTING, lalu pilih MARKETPLACE
2. Sebelum mengaktifkan fitur auto sync transaction dan sync stock, kamu perlu mapping gudang dulu. 
    Pilih gudang yang akan kamu gudang untuk masing-masing toko dimarketplace dengan cara klik 
    MAPPING GUDANG dan pilih gudangnya.
3. Jika sudah, pastikan lagi produkmu sudah termapping dengan produk di marketplace.
4. Jika mapping gudang dan produk sudah selesai, kamu hanya perlu menggeser toogle 
    auto sync transaction dan stock sampai berwarna hijau.



Cek dan Download 
Mutasi Dompet  

1.  Log in dan masuk ke tampilan home 
2.  Klik dompet 

3. Set durasi tanggal yang ingin di cek mutasi
4. Klik cari
5. Set page menjadi All

6.  Untuk download data 
     klik icon panah di sebelah 
     kanan dan pilih format filenya



Dompet

Dompet adalah dompet merupakan tampungan deposit utama yang kamu miliki untuk 
membayarkan segala biaya transaksi.

Kelebihan kalau kamu topup melalui Virtual Account maka saldo dompet kamu akan otomatis 
bertambah ketika kamu selesai melakukan transfer bank



1.  Untuk melakukan top up saldo silahkan masuk ke menu HOME kemudian klik tab DOMPET
2.  Setelah masuk ke menu DOMPET silahkan klik TAMBAH DUIT
3.  Klik tab PILIH BANK TUJUAN, akan muncul pilihan bank yang bisa kamu gunakan untuk melakukan 
     top up menggunakan Virtual Account
4.  Selanjutnya kamu bisa melakuan flow top up dompet seperti biasa,di tampilan ini silahkan kamu input 
     nominal top up kemudian pilih bank tujuan kamu lalu klik ISI DOMPET
5.  Kemudian akan muncul detail nominal transfer dan Transfer fee, kemudian klik LANJUTKAN PEMBAYARAN. 
     Khusus untuk fitur VA terdapat transfer fee sebesar Rp. 4000 untuk 1x top up,disarankan untuk top up sekaligus 
     dalam jumlah besar sehingga kamu tidak perlu terlalu sering melakukan top up saldo
6.  Mohon perhatikan tanggal kadaluarsa nomor VA ,masing-masing nomor VA akan valid selama 3x24 jam setelah 
     seller input request top up di system Crewdible,disarankan untuk segera melakukan transfer bank setelah input
     request top up.
7.  Dalam tampilan status top up akan muncul status MENUNGGU KONFIRMASI 
8.  Silahkan klik MENUNGGU KONFIRMASI  dan akan muncul detil request top up kamu,silahkan lakukan 
     transfer bank kemudian klik SUDAH TRANSFER
9.  Apabila kamu sudah melakukan request top up sampai ke step ini,tapi kamu belum melakukan transfer bank 
     dan kamu membuat request top up lagi,maka request no VA kamu yang pertama akan invalid. Untuk top up 
     dengan VA tujuan bank BCA, dapat dilakukan langsung via ATM atau mobile banking tanpa perlu isi nominal disistem.
10. Setelah kamu melakukan transfer bank dan klik SUDAH TRANSFER maka muncul notifikasi keterangan bahwa 
      top up kamu sudah berhasil,silahkan Kembali ke menu HOME dan saldo dompet kamu sudah bertambah



 

 

Escrow
Escrow adalah saldo tampungan,dimana system akan tarik saldo di dompet setiap kamu submit transaksi
dan system akan pindahkan saldo ke dompet gudang setelah status transaksi selesai.

 

1. Log in ke akun crewdible
2. Klik escrow di home
3. Set durasi tanggal untuk mutasi escrow
4. Klik cari
5. Set page menjadi all
6. Untuk download data mutase,
    klik icon panah di bagian kanan
7. Pilih format file
8. Data akan otomatis ter download



Inbound
1. Klik menu INVENTORY, lalu INBOUND
2. Pilih KIRIM STOCK
3. Isi qty produk yang akan kamu kirimkan ke gudang sebagai stock. Pastikan kembali semua data sudah benar.
4. Jika sudah klik SUBMIT. Maka status inbound kamu akan pending.
5. Jika produknya sudah dalam perjalanan menuju gudang, kamu perlu klik BARANG SUDAH DIKIRIM.
6. Kalau kamu mau barangnya dipickup oleh Crewdible bisa klik REQUEST PICKUP. Isi data-data yang dibutuhkan,
    lalu klik LANJUTKAN. Barangmu akan kami pickup menggunakan ekspedisi Lalamove.
7. Jika sudah kamu hanya perlu menunggu perhitungan dan approve dari pihak gudang, sampai masuk ke data STOCK



Integrasi Marketplace
1.  Pilih menu TRANSAKSI, lalu klik MARKETPLACE
2.  Pilih marketplace yang ingin kamu integrasi dengan toko online kamu.
3.  Pilih tambahkan akun lainnya. Kamu akan diarahkan ke link marketplace yang kamu pilih.
4.  Silahkan login akun toko kamu di marketplace. Pastikan kamu tidak sedang membuka tokomu sebelumnya di tab lain.
5.  Jika sudah kamu akan kembali ke halaman crewdible dan integrasi sudah berhasil
6.  Khusus untuk marketplace Tokopedia, kamu hanya perlu memasukkan nama toko atau link domain 
     Tokopedia, lalu klik TAMBAHKAN AKUN.
7.  Jika sudah kamu perlu info ke CS Crewdible untuk proses verifikasi akun.



Transaksi

1. Pilih menu TRANSAKSI, lalu klik DISPATCH ORDER.
2. Masukkan semua detail penjualan mulai dari produk, qty, nomor invoice, detail penerima, dan logistik.
3. Jika sudah klik SUBMIT. Tim warehouse akan proses transaksi. Kamu bisa melihat update proses pengerjaan 
    gudang dengan melihat STATUS yang muncul.



Penarikan Dana
1. Dari tampilan home, klik tombol dompet
2. Klik tombol penarikan
3. Klik nominal yang akan ditarik
4. Pilih bank tujuan,pastikan bank tersebut merupakan rekening bank milik owner akun Crewdible
5. Masukan no rekening bank milik owner akun Crewdible
6. Masukan nama rekening bank milik owner akun Crewdible. Klik berikutnya
7. Cek kembali data yang sudah di masukan, lalu klik konfirmasi
8. Owner akun harus melakukan konfirmasi setelah input data penarikan,untuk memastikan keamanan data 
9. Pilihan 1 Konfirmasi bisa dilakukan melaui email,setelah klik konfirmasi,owner bisa cek inbox di email yang 
      sudah di daftarkan dan melakukan konfirmasi
10. Pilihan 2 konfirmasi bisa dilakukan dengan membuat PIN di akun Crewdible
11. Silahkan masukan pin yang akan kamu gunakan setiap konfirmasi penarikan duit
12. Lakukan konfirmasi password lalu klik submit
13. Silahkan menunggu saldo masuk ke rekening bank max 1x24 jam atau silahkan hubungi CS Crewdible 
     dengan mengirim capture transaksi penarikan duit



Tambah SKU

1. Klik menu SETTING, lalu pilih ECOMMERCE.
2. Klik menu TAMBAH SKU, untuk menambahkan produk satu persatu. 
    Jika kamu ingin menambahkan banyak produk sekaligus, pilih menu UPLOAD SKU.
3. Masukkan nama produk, harga, dan foto produk. Nomor SKU dapat kamu isi sendiri 
    atau otomatis dari system dengan cara mengosongkan kolom nomor SKU. Jika kamu 
    membutuhkan QC produk, geser toogle DEFAULT QC hingga berwarna hijau. 
    Jika produkmu ada expired date bisa mengaktifkan FEFO juga dengan geser toogle 
    FEFO hingga berwarna hijau.
4. Setelah itu klik simpan.



Mapping SKU
1. Klik menu SETTING, lalu pilih ECOMMERCE.
2. Klik MAPPING SKU, pilih marketplace yang akan kamu mapping. Setelah itu pilih nama toko 
    yang akan kamu mapping. Satu SKU bisa kamu mapping dengan beberapa toko dimarketplace.
3. Klik PILIH PRODUK, lalu pilih produk yang sesuai dengan list di sebelah kiri. Jika sudah, 
    cek kembali produk yang dipilih sudah sesuai dengan list yang di marketplace atau belum.
4. Jika sudah klik SUBMIT. Akan muncul logo marketplace diproduk kamu sebagai tanda produk itu 
     sudah di mapping dengan produk di marketplace.



Reimburse
1. Untuk mengajukan reimburse silahkan masuk ke menu HOME kemudian klik tab REIMBURSE
2. Jika sudah, kamu perlu memilih gudang yang ingin kamu ajukan reimburse terlebih dahulu
3. Setelah itu pilih TIPE REIMBURSE. Jika kamu ingin mengirim uang ke gudang, pilih tipe GIVE REIMBURSE. 
    Sebaliknya, jika kamu ingin meminta uang dari gudang pilih REQUEST REIMBURSE.
4. Masukkan NOMINAL yang ingin direimburse
5. Isi KETERANGAN reimburse untuk apa dikolom keterangan.
6. Jika semua data sudah terisi, klik KIRIM.



Ticket
1. Jika ingin bertanya ke gudang/CS Crewdible, kamu bisa ke menu TICKET.
2. Kemudian klik BUAT TICKET BARU
3. Pilih tujuan ticketmu terlebih dahulu, kamu ingin bertanya ke gudang atau CS Crewdible
4. Isi SUBJECT TICKET dengan tema/topik pertanyaanmu
5. Ceritakan/sebutkan pertanyaan yang ingin kamu tanyakan
6. Jika ada bukti yang ingin kamu lampirkan bisa klik tanda (+)
7. Jika sudah semua terisi, kamu klik BUAT TICKET dan tunggu respon dari CS Crewdible/gudang atas pertanyaanmu.



Chat
1.  Jika ingin bertanya ke gudang/CS Crewdible, kamu bisa ke menu CHAT
2. Kemudian klik BUAT CHAT BARU
3. Pilih tujuan ticketmu terlebih dahulu, kamu ingin bertanya ke gudang atau CS Crewdible
4. Setelah itu akan muncul tampilan live chat. Kamu bisa live chat langsung dengan CS ataupun gudang. 
    Live chat ini memiliki batas karakter tiga baris ya, lebih baik kamu ketik satu kalimat satu kalimat.



Pilih atau Request Gudang
1. Pilih menu GUDANG, lalu kamu klik CARI GUDANG
2. Kamu bisa pilih gudang sendiri dengan klik PILIH GUDANG SENDIRI. 
3. Cari gudang sesuai kebutuhan kamu. Jika kamu sudah tahu nama gudang yang akan kamu gunakan, 
    masukkan nama gudang di kolom cari. Jika kamu belum tahu akan menggunakan gudang man, 
    kamu bisa memfilter pilihan gudang dengan memasukkan lokasi yang ingin kamu gunakan atau sesuai 
    service yang kamu butuhkan. Setelah itu klik CARI di bagian kiri bawah.
4. Klik gudang yang ingin kamu gunakan. Lalu klik REQUEST PENGGUNAAN GUDANG dipojok kanan atas.
5. Isi qty produk yang akan kamu kirimkan ke gudang. Jika sudah klik KIRIM PERMINTAAN REQUEST GUDANG.
    Tunggu pihak gudang approve request kamu.



Pindah Gudang
1.  Klik menu TRANSAKSI, lalu pilih LIHAT GUDANG
2. Pilih MOVE GUDANG. Pastikan kamu membaca syarat dan ketentuan yang 
   muncul terlebih dahulu, jika sudah dan setuju klik setuju.
3. Pilih gudang yang akan kamu gunakan selanjutnya.
4. Masukkan SKU serta qty yang akan kamu pindahkan ke gudang baru.
5. Pilih skema pindah sesuai dengan qty yang akan kamu pindahkan. 
   Jika <100pcs kamu pilih skema gudang, sedangkan >100pcs menggunakan skema Rp500/pcs
6. Jangan lupa pilih ingin dipickup sendiri atau menggunakan ekspedisi.
7. Kamu bisa check harga dengan klik CHECK PRICE. Jika sudah sesuai semua klik SIMPAN.
 



 Exit Gudang
1. Klik menu TRANSAKSI, lalu pilih LIHAT GUDANG
2. Pilih EXIT GUDANG. Pastikan kamu membaca syarat dan ketentuan yang muncul 
    terlebih dahulu, jika sudah dan setuju klik setuju.
3. Masukkan SKU serta qty yang akan kamu pindahkan ke gudang baru.
4. Pilih skema pindah sesuai dengan qty yang akan kamu pindahkan. 
    Jika <100pcs kamu pilih skema gudang, sedangkan >100pcs menggunakan skema Rp500/pcs
5. Jangan lupa pilih ingin dipickup sendiri atau menggunakan ekspedisi.
6. Kamu bisa check harga dengan klik CHECK PRICE. Jika sudah sesuai semua klik SIMPAN.



Tutorial Batch
Mapping SKU
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Digunakan untuk mapping sku toko Marketplace 
yang sudah di integrasi secara sekaligus



 

 

 

 
 

 

1. Klik menu SETTING dan klik menu MARKETPLACE
2. Akan muncul list marketplace yang sudah terintegrasi dengan system Crewdible,pastikan akun Crewdible 
    kamu sudah di integrasi dengan akun Marketplace kamu,kalau sudah maka akan muncul nama toko kamu 
    pada kolom NAMA TOKO MARKETPLACE



3. Kalau kamu sudah integrasikan toko kamu,pastikan kamu sudah melakukan mapping Gudang



4. Kalau kamu belum mapping Gudang silahkan klik MAPPING GUDANG dan akan 
    muncul list Gudang yang sedang kamu gunakan,kemudian pilih Gudang tempat 
    kamu menyimpan stock yang toko nya kamu pilih



5. Kamu bisa lakukan edit mapping Gudang juga



 

 

 

6. Kalau sudah mapping Gudang,silahkan klik nama toko marketplace yang sku nya 
    akan kamu mapping



7.  Akan muncul list produk kamu yang sedang aktif di marketplace kamu 
8. Klik Export untuk download list produk kamu di marketplace





10. Kemudian akan muncul 

sering melaku  

10. Silahkkan rubah tampilan sehingga kamu lebih mudah dalam input nomor SKU Cewdible



11. Kolom A sampai F adalah tarikan data dari Marketplace,kamu hanya tinggal isikan nomor SKU 
     Crewdible untuk masing-masing produk dari Marketplace dan save file



12. Kembali ke tamppilan system Crewdible dan silahkan klik UPLOAD BATCH



13. Upload file yang sudah kamu lengkapi dan klik UPLOAD



 

 
14. Batch mapping kamu berhasil,akan muncul nama sku Crewdible di kolom 
      Produk di Crewdible





15. Kamu bisa lakukan unmapping (ikon di lingkaran hijau) dan edit sku (ikon di lingkaran biru) 
      yang ada di kolom Produk di Crewdible. Kalau kamu lakukan unmapping mana tampilan kolom
      akan Kembali menjadi [ PILIH PRODUK ]. Dan kalua kamu pilih edit sku kamu bisa ganti sku yang 
      sudah termapping dengan sku lain yang ada di akun Crewdible kamu.
16. Kamu juga bisa menambahkan sku baru saat melakukan edit sku kemudian melakukan 
      mapping untuk produk tersebut



17. Kalau kamu belum punya SKU di Crewdible dan mau langsung Tarik list produk yang aktif 
      di toko Marketplace kamu,cukup klik GENERATE SKU otomatis kamu membuat sku baru 
      di Crewdble dan sku tersebut sudah ter mapping
18. Kalau masih ada list produk di toko Marketplace yang belum berhasil di Tarik setelah kamu 
     klik GENERATE SKU maka kamu bisa klik tab FORCE
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Tutorial Stock Bu�er dan Special Day 
 
 

Fitur Menu Stock Buffer & Special Event, Filter Marketplace pada Menu Stock Buffer & Special Day 
dan Fitur Search pada Menu Stock Buffer & Special Day 

 
1. Klik Se�ng, lalu pilih Stock Buffer & Special Event. Selanjutnya akan muncul Filter Marketplace, 

dan Fitur Search Marketplace.  
 
 

2. Kamu bisa filter nama marketplace yang ingin stock nya kamu set buffer,jika memilih "Semua" 
pada Filter Marketplace, maka akan Muncul seluruh Marketplace yang Seller miliki (Auto Sync 
Transac�on dan Auto Sync Stock "On") dan apabila hanya ingin marketplace tertentu maka bisa 
pilih salah satunya pada kolom Filter Marketplace tersebut.   
 

3. Jika menginginkan nama marketplace yang dituju langsung muncul maka bisa memasukan 
keyword nama marketplacenya pada kolom search lalu klik enter, selanjutnya akan muncul 
nama marketplace sesuai dengan keyword yang sudah diinput.  
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Fitur Kombinasi Filter Marketplace dan 
Fitur Search pada Menu Stock Bu�er & Special Day

 

 
 

1. Klik Se�ng dan klik Stock Buffer & Special Event 
 

2. Pilih Jenis Marketplace pada Filter Marketplace dan Input juga Nama Marketplace pada Kolom 
Search 
 
 

3. Selanjutnya, silakan klik Tombol Enter pada Keyboard. Akan Muncul Nama dan Jenis 
Marketplace sesuai dengan Filter Marketplace dan Fitur Search yang Seller Input. 
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Fitur Tab Stock Bu�er
 

 

 

 

 

1.Pertama, klik menu Se�ng, lalu klik menu Stock Buffer & Special Day.   

2. Akan muncul list marketplace yang sudah terintegrasi dengan system Crewdible (pas�kan akun 
Crewdible kamu sudah di integrasi dengan akun Marketplace kamu) 

3. Klik nama toko, akan muncul tab Stock Buffer dan special Event 

3 
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Fitur Filter Gudang pada Tab Stock Bu�er

 

 

1. Klik Se�ng dan klik Stock Buffer & Special Event lalu pilih Tab Stock Buffer 
2. Selanjutnya, klik pada Filter Gudang dan akan muncul Nama Gudang yang memiliki Toko 

Marketplace yang dipilih sebelumnya. 
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Fitur Search pada Tab Stock Bu�er 

 

 

1. Klik Se�ng dan pilih Stock Buffer & Special Event lalu pilih Tab Stock Buffer 
2. Input Nama Barang pada Kolom Search lalu klik Tombol Enter pada Keyboard  
3. Akan Muncul List SKU sesuai dengan yang di Input oleh Seller pada kolom Search  
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Fitur Set Bu�er Stock pada 1 List SKU  

 

 
1. Klik Se�ng dan klik Stock Buffer & Special Event lalu pilih Tab Stock Buffer  
2. Selanjutnya klik tombol Edit (warna kuning) pada row Aksi 
3. lalu akan muncul Pop Up Set Buffer Stock.  
4. Kemudian silakan tentukan Jumlah Buffer Stock yang diinginkan 
5. Terkahir, silakan klik pada tombol Submit. Ke�ka klik tombol Submint, otoma�s data 

Buffer Stock pada SKU yang dipilih akan tersimpan di system.  
6. Jangan lupa untuk klik Checklist Pada Tombol Terapkan Ke Semua Gudang. Hal ini 

dilakukan agar Data Buffer Stock pada SKU yang dipilih akan tersimpan ke Semua 
Gudang. 
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Fitur Set Bu�er Stock pada Lebih dari 1 List SKU

 (Menggunakan Tombol Set Bu�er Stock) 

 

1. Klik Se�ng dan klik Stock Buffer & Special Event lalu pilih  Tab Stock Buffer  
2. klik Checklist pada beberapa List SKU 
3. Klik pada Tombol Set Buffer Stock  
4. Akan muncul Pop Up Set Buffer Stock.  
5. Silakan tentukan Jumlah Buffer Stock yang diinginkan dan klik tombol Submit agar Data Buffer 

Stock pada SKU yang dipilih tersimpan. 
6. Apabila kamu klik terapkan di semua gudang,maka seluruh stock yang kamu pilih akan ter set 

buffer di bberapa gudang yang menyimpan stock yang dipilih   
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Fitur Set Bu�er Stock pada Lebih dari 1 List SKU

 
(Menggunakan Row Aksi)

 

 

1.  Klik Se�ng dan klik Stock Buffer & Special Event lalu pilih Tab Stock Buffer 
2.  Klik Checklist pada beberapa List SKU 
3.  Klik Tombol Set Buffer Stock (Semua SKU)  
4. Akan Muncul Pop Up Set Buffer Stock 
5. Selanjutnya, tentukan Jumlah Buffer Stock lalu klik pada tombol Submit dan Data Buffer Stock 

pada SKU yang dipilih akan tersimpan. Data hanya Terupdate pada List yang di klik Row Aksi nya. 
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Fitur Tab Stock Special Event 
 

 
 

 
 

1. Klik Se�ng dan klik Stock Buffer & Special Event 
2. Klik pada Salah Satu Marketplace yang telah Muncul.  
3. Lalu, klik pada Tab Stock Special Event dan Akan muncul Tab Stock Special Day pada 

Marketplace tsb.  
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Fitur Add Stock Special Event 

 

 

1. Klik Se�ng dan klik Stock Buffer & Special Event 
2. Klik pada tombol +Add lalu akan muncul Muncul Pop Up Add Stock Special Event 
3. Silakan pilih Date Range dan Klik tombol Submit selanjutnya akan muncul Stock Special Event 

pada List Event.  
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Fitur Delete Stock Special Event 

 

 
1. Klik Se�ng dan klik Stock Buffer & Special Event 
2. Klik Tombol Delete pada row Aksi List Stock Special Event yang diinginkan  
3. Akan Muncul Pop Up Warning Delete Stock Special Event 
4. Selanjutnya klik Tombol Batal atau Close. Aksi Delete Dibatalkan dan Pop Up Warning 

Hilang. 
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Fitur Detail SKU pada List Event 

 

 

 

1. Klik Se�ng dan klik Stock Buffer & Special Event 
2. Klik row Tanggal pada List Event  
3. akan Muncul Detail SKU pada Toko dan Tanggal yang Dipilih.  
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 Fitur Filter Gudang pada Detail SKU List Event 
 

 

 

1. Klik Se�ng dan klik Stock Buffer & Special Event lalu pilih Detail SKU List Event 
2. Klik pada Filter Gudang  
3. akan Muncul Dropdown Nama Gudang yang memiliki Toko Marketplace yang dipilih 

sebelumnya.   
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 Fitur Tombol Add pada Detail SKU List Event
 

 

1. Klik Se�ng dan klik Stock Buffer & Special Event lalku pilih Detail SKU List Event 
2. Klik pada tombol +Add  
3. Lalu akan Muncul Pop Up Berisi List SKU yang dimiliki oleh Marketplace yang telah 

dipilih sebelumnya. 

 Fitur Search SKU pada tombol Add Detail SKU List Event
 

 

1. Klik Se�ng dan klik Stock Buffer & Special Event lalu pilih Detail SKU List Event 
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2. Klik Input Nama Barang pada Kolom Search. Tekan Tombol Enter pada Keyboard 

 



Fitur Tombol Tambahkan pada Tombol 
Add Detail SKU List Event

 

 

1. Klik Se�ng dan klik Stock Buffer & Special Event lalu pilih Detail SKU List Event  
2. Klik  Checklist pada SKU yang ingin ditambahkan  
3. Klik pada tombol Tambahkan.  
4. Setelah klik tambahkan Pop Up List SKU Hilang, dan SKU yang dipilih akan muncul 

pada Detail SKU List Event. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

2

3

 



Fitur Setting Jumlah Stock Special Day 
pada Detail SKU List Even

t 

 

1. Klik Se�ng dan klik  Stock Buffer & Special Event lalu pilih Detail SKU List Event 
2. Klik Se�ng Jumlah Stock Special Day pada SKU yang sudah ditambahkan. 

 

 
Fitur Save Jumlah Stock Special Day 

pada Detail SKU List Event
 

 

1. Klik Se�ng dan klik  Stock Buffer & Special Event lalu pilih Detail SKU List Event 
2. Klik pada tombol Simpan . Seller dapat menyimpan data SKU Special Day yang 

sudah di se�ng sebelumnya 
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Fitur Tombol Open List Stock Special Day Marketplace 
tsb pada Detail SKU List Event

 

 

 

1. Klik Se�ng dan klik  Stock Buffer & Special Event > Detail SKU List Event, klik 
tombol Open List Stock Special Day Marketplace  

2. Akan Muncul Pop Up Open List Stock Special Day.  
3. Pilih Tanggal menggunakan Filter Tahun dan Tanggal,  
4. Klik pada tombol Submit. Klik Checklist Pada Terapkan ke Semua Gudang dan 

Data Special Event akan Tersimpan di Semua Gudang.  
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Fitur Tombol Open List Stock Special Day Toko Lainnya
 

 

 

1. Klik Se�ng dan klik  Stock Buffer & Special Event Lalu pilih Detail SKU List Event  
2. Klik pada tombol Open List Stock Special Day Toko Lainnya 
3. Akan  Muncul Pop Up Open List Stock Special Day Toko Lainnya.  
4. Silakan pilih Jenis Marketplace dan Nama Toko 
5. Pilih Tanggal menggunakan Filter Tahun dan Tanggal.  
6. Selanjutnya, Klik pada tombol Submit dan akan Muncul List Stock Special Day 

Toko Lainnya pada Tanggal dan Tahun yang dipilih oleh Seller tsb. 
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DOKUMENTASI 
FITUR LAPORAN 
KEUANGAN

Panduan Seller Crewdible

W W W . C R E W D I B L E . C O M 



Laporan Keuangan : Sebuah laporan yang merupakan 

rekapitulasi dari nilai asset dan pendapatan yang didapatkan oleh 

seller selama kurun waktu bulan tertentu yang berkaitan dengan Account Balance 

dan Profit & Loss dari Seller.



Tentang Laporan Keuangan :
Untuk bisa melihat laporan keuangan kamu,ada 
beberapa variable yang perlu kamu ketahui

HARGA POKOK PENJUALAN
Untuk bisa melihat data Laporan Keuangan,pertama kamu perlu set HPP (Harga Pokok Penjualan) atau yang sering 
disebut harga modal/harga beli supplier. HPP berbeda dengan harga jual,harga jual merupakan harga yang kamu 
berikan kalau pembeli ingin membeli barang kamu. Berikut cara melakukan set HPP:

A. Pada halaman Master SKU OMS (Setting > eCommerce), silahkan kamu klik    
akan Harga Pokok bersifat mandatory dan harus diisi oleh seller yang ingin menambahkan produk 

B. Setelah kamu edit SKU maka akan 
muncul data Harga Pokok di pop up Produk 
Detail yang dapat kamu edit.



C. Kamu juga bisa Input harga pokok juga dengan cara upload Batch SKU, dimana 
pada template batch SKU ada kolom Harga Pokok seperti gambar dibawah. SKU yang 
belum memiliki harga pokok akan kosong cellnya,karena kamu wajib untuk mengisi 
cell HPP

D. Setiapkali ada transaksi yang masuk, maka sistem akan input nilai harga pokok SKU 
tersebut kedalam data base pembelian (Invoice). Namun nilai harga pokok tidak akan 
dimunculkan di halaman Detail Transaksi

* Catatan: No SKU akan dijadikan unique dari setiap produk 

sehingga tidak boleh diubah oleh seller, sedangkan nama 

barang, harga jual, harga pokok, dan image jika diubah 

maka akan ikut mengubah database produk sesuai dengan 

yang di isi di file template.



LAPORAN KEUANGAN

1. Account Balance terdiri dari Saldo Dompet, Saldo 
Escrow, dan Nilai Inventory.
     • Saldo Dompet: Menampilkan data capture saldo    
       dompet di akhir bulan dalam Rupiah.
     • Saldo Escrow: Menampilkan data capture saldo  
       escrow di akhir bulan dalam Rupiah.
     • Nilai Inventory: Total nilai Harga Pokok Penjualan 
        yang sudah di-input dikalikan dengan jumlah 
        barang per masing-masing SKU. Jika Harga pokok 
        suatu sku belum diisi, maka HPP dihitung 0.
2. Profit & Loss terdiri dari Revenue, Cost of Goods Sold      
    (COGS), Gross Profit, Operating Expenses, dan Net   
     Income/(Loss).
     • Revenue: Menampilkan total nilai invoice (GMV) dari 
        seluruh penjualan yang sudah Done pada 3 bulan 
        yang dipilih.
     • Cost of Goods Sold (COGS): Total nilai HPP per SKU 
        yang telah terjual.
     • Gross Profit: Revenue - COGS
     • Operating Expenses: Menampilkan 8 aspek 
       operasional yang terdiri dari:
     • Crewdible Fee: Menampilkan total fee transaksi yang 
       telah dikeluarkan oleh seller dari seluruh gudang 
       selama transaksi 3 bulan yang dipilih. 



• Delivery (Logistic): Menampilkan total biaya 
   logistic yang telah dikeluarkan oleh seller 
   dari seluruh gudang selama 3 bulan terakhir.
• Packaging: Menampilkan total biaya 
   packaging yang telah dikeluarkan oleh seller   
   dari seluruh gudang selama 3 bulan terakhir.
• QC:  Menampilkan total biaya QC yang telah 
   dikeluarkan dari seluruh gudang selama 3   
    bulan terakhir.
• Stock Opname: Menampilkan total biaya 
   stock opname yang telah dikeluarkan oleh 
   Seller dari seluruh Gudang selama 3 bulan 
   terakhir.
• Barcode/Label: Menampilkan total biaya 
  barcode yang telah dikeluarkan dari seluruh 
  gudang selama 3 bulan terakhir.
• Storage: Menampilkan biaya Storage yang  
  selama 3 bulan terakhir khusus untuk seller 
  storage only.
• Others: Menampilkan total biaya yang berasal 
  dari Reimburse dan Adhoc selama 3 bulan 
  terakhir.
•  Total Operating Expenses: Crewdible Fee + 
   Delivery (Logistic) + Packaging + QC + Stock 
   Opname + Barcode/Label + Storage + Others
• Net Income/(Loss): Gross Profit – Total 
  Operating Expenses. Jika hasil minus maka 
  ditampilkan nilainya dalam kurung. Contoh: 
   (25.500.000)

3. Laporan Keuangan dapat di export kedalam file Excel 
dengan format dan isi table yang sama seperti yang ditampil-
kan di aplikasi. Format excel dapat dilihat pada dokumen 
“Format export laporan keuangan.xlsx” terlampir.

4. Jika sistem masih menemukan ada SKU yang belum diisi 
nilai Harga Pokok dari seller tersebut, maka pada laporan 
keuangan akan selalu muncul peringatan berisi kalimat 
“Tingkat keakuratan laporan keuangan bergantung pada 
data Harga Pokok dan Harga Jual yang kamu input, pastikan 
2 variable tersebut sudah kamu isi dengan benar pada tiap 
SKU yang dimiliki di menu Setting > eCommerce.” seperti 
contoh berikut ini:

5. Ketika kamu  melakukan export logs di menu TRANSAKSI 
akan muncul informasi HPP sesuai yang sudah kamu set 
sebelumnya,kalau kamu belum mengisi HPP, maka barang 
tersebut maka akan bernilai 0. Nilai HPP yang diiput adalah 
hasil pengalian Harga Pokok SKU yang terjual dengan Qty 
pembelian.



DOKUMEN 
FITUR LAPORAN 
PENYESUAIAN 
STOCK

Panduan Seller Crewdible

W W W . C R E W D I B L E . C O M 



Definisi : Report penyesuaian stok berisi informasi yang 

berkaitan dengan seluruh aktivitas stok, 

mulai dari penambahan produk baru, perubahan informasi produk, 

manual update seller, dan manual update Gudang.



1.  KETERANGAN KOLOM :

Berisi nomor unique ID yang terdiri dari 6 
character yang di buat oleh sistem 
crewdible secara otomatis.

Berisi tanggal perubahan yang dilakukan, 
terdiri dari gabungan format tanggal dan 
jam YYYY-MM-DD HH:MM:SS.

Berisi tipe penyesuaian yang dilakukan. 
Terdiri dari 3 tipe penyesuaian:

Menandakan bahwa ada produk baru 
yang dibuat oleh akun seller

Menandakan ada perubahan yang dilaku-
kan terkait dengan informasi Produk/SKU 
baik nama produk, harga produk, foto 
produk, status default QC, QC Step, atau 
FEFO.

Menandakan adanya aktifitas manual 
update yang dilakukan baik oleh seller 
ataupun oleh warehouse.

Berisi penjelasan dari perubahan yang 
dilakukan. Seperti contoh jika Seller 
melakukan manual update maka akan 
muncul keterangan:
Seller: update stock “Nama Barang” 
from 98 to 105.

Log ID

Tanggal Dibuat

Tipe

SKU Created

SKU Updated

Manual Update Stock Catatan



2. Report Penyesuaian Stock dapat di filter berdasarkan 5 kriteria:

3. Report penyesuaian stock dapat di export kedalam 
    file excel dengan cara klik tombol   
    Template export dapat dilihat di file excel terlampir.

Periode Waktu

Type

Nama Gudang

Log ID

Nama Produk

Email

Ubah data produk

Manual Update
Buat produk baru

4. Jika tombol “Tambah Baru” di klik maka akan muncul 

     3 pilihan yang dapat dipilih oleh seller:

Jika di klik maka sistem akan 
membuka halaman master SKU 
dengan Pop up Tambah SKU 
seperti gambar dibawah:

Jika di klik maka sistem akan menampilkan halaman 
Master SKU seperti gambar dibawah:

Jika di klik maka sistem akan menampilkan halaman 
Inventory > Stock



 

Mapping kode Gudang Transaksi Lazada 

Mapping diperlukan karena ada update sistem dari integrasi Lazada,berikut langkah-langkah 

yang perlu di lakukan : 

1. Masuk menu Setting pada akun Crewdible lalu pilih Marketplace 

2. Pilih Edit Mapping gudang pada toko/marketplace tersebut 

3. Masukkan kode gudang yang tertera pada dashboard Lazada (pada menu pengaturan 

logistik) 

4. Kemudian klik edit untuk menyimpan perubahan / save 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Masuk menu setting -> pilih Marketplace 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Pilih edit mapping toko/marketplace 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Silakan masuk ke Dashboard Lazada, pilih menu Pengaturan Logistik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Input kode Gudang yang tertera pada dashboard Lazada  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Klik edit untuk menyimpan perubahan (save) 

 

 

Gambar 6. Kode sudah termapping, silakan melakukan penarikan transaksi Kembali 

 

 

 





































TUTORIAL FLOW 
BARU INTEGRASI 
MARKETPLACE

Panduan Seller Crewdible

W W W . C R E W D I B L E . C O M 



Keterangan : terdapat beberapa update terkait dengan 

penarikan transaksi melalui integrasi marketplace,dimana tujuan nya 

adalah mempermudah kerja seller dengan sistem yang otomatis.



1.  Pastikan kamu sudah melakukan integrasi dan mapping SKU untuk setiap marketplace

2.  Kalau kamu mengaktifkan FITUR SYCNH STOCK silahkan lakukan ON>OFF>ON toogle synch stock 

     untuk memastikan system ter-refresh .

3.  Untuk Integrasi LAZADA : Pastikan untuk di setiap toko Lazada settingan mapping gudang aktif hanya

     di lokasi dimana kamu simpan stock tsb di gudang Crewdible,karena sesuai dengan kebijakan flow 

     dari Lazada, sistem akan selalu submit transaksi dan mengurangi stock sku dari Gudang yang 

     mappingnya aktif. Kamu bisa hapus aktivasi mapping gudang lain kalau kamu terlanjut mapping 

     lebih dari 1 gudang untuk 1 toko Lazada.

Contoh : Kamu simpan produk A dari toko ABC di Lazada di gudang Crewdible Jakarta Selatan

                 maka pastikan Gudang Jakarta Selatan yang mapping gudangnya aktif.

*klik link berikut untuk tutorial mapping gudang Lazada : 

https://bit.ly/TutorialCrewdibleMappingGudangLazada



4. Untuk kamu yang menggunakan integrasi Lazada pastikan kamu sudah melakukan mapping gudang Lazada.

5. Untuk integrasi SHOPEE : pastikan kamu sudah melakukan penerimaan pesanan dan atur pengiriman sebelum melakukan 

    penarikan transaksi,hal ini juga berlaku untuk kamu yang mengaktifkan fitur AUTO TRANSACTION,transaksi akan auto ter 

    submit setelah kamu lakukan atur pengiriman,kemudian refresh dashboard Crewdible (pastikan koneksi internet kamu lancar 

    agar data tersubmit real time)

6. Untuk Integrasi TOKOPEDIA : untuk setiap pesanan yang toko nya sudah terintegrasi dengan crewdible,kamu tidak perlu laku

    kan penerimaan pesanan dan penarikan kode booking,karena kedua hal tersebut otomatis dilakukan oleh sistem crewdible,dan 

    transaksi otomatis pindah ke  tab ready to ship baik di dashboard Tokopedia maupun di Crewdible,sehingga kamu bisa  

    langsung tarik transaksi via tab Marketplace di sistem Crewdible. Untuk kamu yang mengaktifkan fitur 

    AUTO TRANSACTION, transaksi akan auto ter submit setelah pembeli melakukan pembayaran di Tokopedia,kemudian refresh    

    dashboard Crewdible (pastikan koneksi internet kamu lancar agar data tersubmit real time)

7.  Untuk kamu yang meng-integrasikan akun Crewdible kamu ke beberapa akun Marketplace dan mengaktifkan fitur SYNCH 

    STOCK,ketika transaksi dari salah 1 MP integrasi ter SUBMIT di Crewdbile maka otomatis Quantity SKU yang sama yang sudah di 

   Mapping dan synch stock nya aktif dari akun MP lain akan berkurang sesuai dengan jumlah qty yang sudah tersubmit baik di 

   menu Inventory Crewdible maupun qty stock di masing-masing MP yang terhubung dengan akun Crewdible kamu,hal ini untuk 

    menghindari over sales di MP.

Notes: 

a. Untuk Shoppe qty berkurang ketika ada buyer checkout 

b. Untuk Tokopedia dan Tokotalk qty berkurang ketika ada pembelian

c. Untuk Lazada saat ini Flow synch stock belum berlaku real time untuk pengurangan stock,

    kamu bisa gunakan fitur buffer stock dan special day. Segera akan real time seperti Shopee 

    dan Tokopedia. Klik link berikut untuk cek tutorial nya : https://bit.ly/TutorialCrewdibleBufferStockSpecialDay



FLOW INTEGRASI

1. Klik menu TRANSAKSI 

2. Klik tab Marketplace 

3. Pilih Marketplace yang sudah 

akan kamu tarik transaksi nya



4. Pilih akun nama toko yang 

akan kamu tarik transaksi nya

5. Akan muncul nomer invoice 

yang perlu di proses



6. Untuk TOKOPEDIA dan LAZADA di 
tampilan preview terdapat filter status 
transaksi,pastikan kamu sudah atur filter 
sesuai dengan status terakhir transaksi 
pesanan

7. Pastikan transaksi kamu sudah 
memenuhi syarat-syarat untuk bisa 
submit transaksi dari preview 
   a. Sudah ada kode booking
   b. SKU sudah di mapping
   c. Stock tidak kosong



8. Kalau kamu :
    a. sudah pastikan transaksi memiliki 
        kode booking tapi belum muncul    
        juga di tampilan preview
    b. ada transaksi yang sudah kamu set 
        kode booking tapi masih belum    
        terbaca kode nya 
     c. masih ada transaksi sudah dibatal 
         kan di MP tapi masih muncul di  
         preview
     d. ketika kamu submit kemudian 
         muncul notif “gagal ambil data”
         maka kamu bisa klik tab refresh agar 
         sistem tarik ulang informasi transaksi 
         kamu kemudian kamu bisa SUBMIT
9.  Kalau kamu sudah pernah submit 
transaksi melalui fitur DISPATCH ORDER 
atau BATCH INV,maka ketika kamu tarik 
transaksi via tab Marketplace inv tersebut 
tidak akan muncul di tampilan preview 
untuk menghindari double submit.

10. Kalau kamu aktifkan
 AUTO TRANSACTION dan inv sudah 
tersubmit di Crewdible tetapi pembeli 
membatalkan pembelian maka sistem 
tidak merubah status di gudang Crewd-
ble,silahkan kamu infokan pihak gudang 
apabila ada transaksi yang dibatalkan 
oleh pembeli


