Website Travel
Buat Peternakan Uang anda Dari Website Travel yang bisa bekerja 24 jam.

Kelebihan memesan Website Travel melalui MMBC?
1. Semua reservasi/transaksi Otomatis masuk ke email User (pembeli online), Email admin
dan data base ( Anda memiliki Database transaksi)
2. Anda bisa mengatur harga dari mesin pencari Tiket (menaikkan atau menurunkan harga
dari Harga Airlinenya)
3. Website Anda bisa bekerja 24jam walaupun Anda sedang liburan
4. Langsung keluar kode booking dari Airline dan tersimpan di menu "Ticketing Queue" di
Sistem Login MMBC
5. Hasil Bookingan (Kode Booking) otomatis akan teremail ke Customer/admin dan ada di
Ticketing Queue Anda.
- Jika Anda setting Off maka Rekening yang akan muncul adalah atas nama PT. MMBC
Tour&Travel Bank Mandiri dan tiket Otomatis di issued oleh system dan di emailkan ke
Customer --> jika Customer transfer sesuai yang di emailkan oleh system
6. System Pembayaran di website Anda bisa menggunakan Metode Pembayaran Transfer
antar Bank atau pembayaran menggunakan Kartu Kredit / Alfa Group / Doku Wallet
7. System Reservasi Online yang sudah terintegrasi saat ini:
- Tiket Pesawat Domestik & International
- Tiket Kereta API
- Hotel Domestik & International
- Tiket PELNI
- UMROH & HAJI
- Paket Tour
- MMBC Express
- MMBC Cash (Setor/Tarik uang secara tunai)
- Register Online
- Bus Travel, AKAP & Pariwisata
- Rent Car / Antar Jemput Bandara
- Reservasi Tiket Rekreasi (Wisata Dunia, Waterbom & Dufan)
- Sistem PPOB Online(PLN, BPJS, Telkom, Speedy, PDAM, Leasing Finance dan Kartu
Pascabayar, TV kabel, Voucher Game) dan Isi Ulang Pulsa Online
8. Anda bisa Update/Edit atau tambahkan Produk dan layanan Anda yang lainnya ( Ada
tutorialnya: GRATIS)
Contoh Website Travel yang kami tawarkan: www.klikmbc.biz

Cara Pemesanan Website Autopilot MMBC:
Komfirmasi via e-mail ke : it-mmbc@klikmbc.co.id
Subject : Pemesanan Website Autopilot
Isi pesan dengan format :
Domain/Namawebsite:
Nama Travel:
Alamat:
Telp/hp:
Kode agen:
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Ym:
Pin bb:
Email:
- Contoh nama domain : example.com (tidak bisa menggunakan spasi dan karakter seperti
!@#$%^&”)
- Untuk mengcek domain yang tersedia di sini
https://template.klikmbc.co.id/orderweb/index.php
- Proses pembuatan Website Autopilot maks. 7 hari kerja dan data aktivasi dikirim ke email
anda
Atau pemesanan melalui link https://template.klikmbc.co.id/

Keterangan:
Order Baru: Untuk Pemesanan Web Autopilot baru (pemesanan pertama kali)
Reseller: Untuk Pemesanan Web Autopilot khusus Reseller (sudah pernah melakukan
pemesanan)
Ganti Domain: Untuk mengganti Nama Domain (.com/.net/.org/.info/.biz)
Perpanjang Domain: Untuk memperpanjang Domain yang sudah Expired
Ganti Template: Untuk mengganti Template Web Travel
Order Https: Untuk pemesanan Https untuk yang sudah mempunyai Website (website jadi)
Perpanjang Website: Untuk memperpanjang Domain yang sudah Expired
Live Chat: Untuk Pemesanan tools Live Chat (aplikasi chating online di Web Travel)
1. Klik tombol Order Website lalu pilih Order Baru
2. Masukan Nama Domain, pilih ekstensi yang tersedia lalu klik tombol SEARCH
Contohnya: klikmbc.biz yang menjadi nama domain adalah klikmbc dan ekstensi yang
digunakan adalah .biz
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Klik CONTINUE jika nama Domain yang anda ingin kan tersedia

3. Silahkan isi Form Order Website: Nama Travel, Nomer HP, Alamat Email, Akun Yahoo
Messenger, Kontak Pin BB, Alamat lengkap, Template yang di pilih lalu klik Lanjutkan
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Detail pemesanan Web Travel Agen

4. Masukan Username dan Password anda, lalu klik Proces
Proses pemesanan Web Travel langsung memotong Deposit Agen

5. Pemesanan Web Travel anda akan segera dibuat oleh Staff IT MMBC. Proses pembuatan
Website maks. 7 hari kerja dan data aktivasi akan dikirim ke email anda.

Konsultasi seputar Web Travel bisa via e-mail ke it-mmbc@klikmbc.co.id
Panduan Web Travel akses https://template.klikmbc.co.id/panduan/
[Pertanyaan & Jawaban Seputar Website Autopilot]
Tidak tahu username dan password yang terhubung ke website ?
Setiap website yang sudah selesai di setup akan mendapatkan email aktifasi berisi username
dan password beserta modul cara edit isi website. Silahkan cek kembali email anda. Cek
folder inbox dan spam anda. Email username dan password menggunakan subject "Email
Aktifasi Website". Serach di kolom pencarian email anda menggunakan kalimat Email
Aktifasi Website
Harga berubah ketika klik Pesan ?
Ketika klik pesan, sistem akan mengupdate harga sesuai dengan ketersediaan seat dan
ketentuan maskapai. Harga di awal menggunakan harga yang tersedia di dalam database
website anda. Silahkan cek harga sampai anda dapat kode booking. Lalu bandingkan
harganya.
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Rekening yang keluar milik MMBC ?
Jika SRO dalam keadaan Off ( Auto Issued ) maka rekening yang di gunakan adalah rekening
yang di tanam di system. Maka yang tampil di menu pembayaran adalah rekening milik
MMBC
Beda harga dengan website lain ?
Harga yang ada di website autopilot merupakan harga real dari maskapai. Bandingkan harga
dengan website resmi maskapai. Pemilik website memiliki hak untuk mengurangi harga atau
menambahkan harga sama seperti anda.
Website tidak bisa di akses setelah di edit ?
Hal ini biasanya terjadi di karenakan kesalahan pada pengeditan. Website anda perlu di reset
ketampilan awal. Waktu pengerjaan reset maksimal 1 minggu. Konfirmasi segera dengan tim
IT melalui email it-mmbc@klikmbc.co.id
Tiket tidak terissued tapi sudah transfer ?
Ada beberapa ketentuan yang menyebabkan tiket tidak terisued secara otomatis :
a. Status SRO dalam keadaan ON, maka issued tiket tidak otomatis akan tetapi harus anda
proses secara manual. Silahkan klik Di Sini untuk panduan issued.
b. Transfer tidak sesuai dengan permintaan sistem. Kesalahan nominal transfer walau hanya
1 angka akan berpengaruh pada hasil akhir. Jika hal ini terjadi, segera konfirmasi melali
form transaksi manual.
c. Proses transfer di lakukan di saat Cut Off Bank. Dimana pada saat itu mutasi bank tidak
terbaca di system MMBC.
d. Jika hal ini terjadi maka dana yang sudah di transfer akan di masukan ke deposit kode
agen yang terhubung ke website (* Syarat dan ketentuan berlaku ).
Tiket tidak terkirim ke email ?
a. Tiket di kirim ke email yang di isikan ketika proses booking costumer lakukan di SRO,
kesalahan 1 huruf bisa berpengaruh.
b. Sebagai Agen jangan pernah tunggu email tiket, Anda bisa Print atau email melalui
https://klikmbc.co.id/getbook/print.php dan bisa juga tidak di tampilkan harga atau
merubah harga atau tampilkan harga yg sama dgn system Airline
Merubah alamat yang tertera di website ?
1. Masuk ke halaman administrator
2. Pilih menu Extensions - Menu Manager
3. Pada kolom filter isikan alamat, klik alamat travel
Live chat offline ?
Untuk mengonlinekan live chat anda harus login di aplikasi chat yahoo messenger dan login
dengan menggunakan email yahoo anda.
Upgrade space hosting ?
Untuk upgrade kapasitas hosting silahkan kunjungi link berikut : http://mmbchosting.co.id/
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Domain sudah kadaluarsa / expired ?
Untuk memperpanjang domain dan hosting silahkan buka link berikut:
http://template.klikmbc.co.id/orderweb/renewdomain/
Untuk memperpanjang domain dan hosting di kenakan biaya 250rb di potong deposit,
khusus untuk domain co.id dikenakan biaya 350rb.
Membuat menu baru ?
Membuat menu baru :
1. Masuk ke ke halaman administrator.
2. Pilih Menus. Ada di deretan menu diatas.
3. Pilih menu yang mana yang akan anda tambahkan.
4. Klik menu yang mana yang akan anda buat.
5. Pilih NEW.
6. Pada kolom Menu Item Type * klik select lalu plih single article.
7. Pada kolom Menu Title * anda tambahkan nama menu tersebut.
8. Pada sebelah kanan tampilan anda ada kolom Select Article * lalu klik select.
9. Pilih article mana yang ingin anda tampilkan pada menu yang sudah anda buat tadi.
10. Jika sudah selesai klik save and close. Pada layar anda ada di kanan atas.
11. Menu anda sudah bisa dilihat pada tampilan web anda.
Pembelian widget SRO ( Sistem Reservasi Online ) ?
Kami menyediakan fasilitas widget SRO ( Sistem Reservasi Online ) yang bisa anda gunakan.
Contoh tampilan bisa anda cek di klikmbc.biz Penggunaan SRO di kenakan biaya 1juta.
Setiap transaksi dari SRO akan di hubungkan dengan kode agen anda. Jika anda berminat
silahkan Konfirmasi segera dengan tim IT melalui email it-mmbc@klikmbc.co.id
Setting harga (naik atau turunkan harga) ?
Untuk setting harga silahkan kunjungi link berikut https://template.klikmbc.co.id/panduan/
pilih menu “Transaksi“ lalu “Setting Harga”
Apa itu API ?
API (Application Programming Interface) adalah sekumpulan perintah, fungsi, dan
protokol yang dapat digunakan oleh programmer saat membangun perangkat lunak untuk
sistem operasi tertentu. API memungkinkan programmer untuk menggunakan fungsi standar
untuk berinteraksi dengan sistem operasi lain.
Keuntungan memprogram dengan menggunakan API:
- Programmer yang menggunakan API dapat menjalankan programnya dalam sistem operasi
mana saja asalkan sudah ter-install API tersebut.
- Anda bisa setting/design tampilan interface website travel anda sesuka-sukanya, anda bisa
ganti tampilan sampai edit harga.
Unduh dan pelajari Dokumentasi API di https://api.klikmbc.co.id
Pemesanan API ?
Untuk pemesanan API di kenakan biaya 2juta. Jika anda berminat silahkan Konfirmasi segera
dengan tim IT melalui email it-mmbc@klikmbc.co.id
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