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APA ITU LOOPS?
Loops adalah sebuah Web Service yang dapat mempermudah pengguna membagi traffic ke
semua CS dan Landing Page. Ini berarti Loops dapat digunakan tanpa harus menginstall
wordpress ataupun memiliki website maupun hosting.
Cukup tempelkan link yang di buat di Loops.id pada Iklan, Canvas, Instagram Profile ataupun
platform seperti webly ataupun blogspot maupun WordPress.

Dengan loops maka tidak perlu khawatir lagi mengenai:
X Duplikasi winning campaign untuk tiap CS
X Duplikasi Landing Page untuk tiap CS
X Leads yang tidak terbagi rata kesemua CS
X Iklan yang musti di utak-atik karena Leads tidak seimbang antar CS
X CS nganggur karena tidak kebagian Leads
X Iklan anda saling bertarung satu sama lain karena targeting/audience yang sama.
X Pengukuran CS mana yang kerjanya maksimal
Loops sangat cocok bagi :
1.
2.
3.
4.
5.

Internet Marketer
Pemilik Toko Online
Event Organizer
Instagram Store
dll

DASHBOARD

Dashboard merupakan menu yang ada di loops sekaligus tampilan awal halaman loops
setelah login di app.loops.id ( hanya untuk member yang terdaftar). Aplikasi web ini sudah
berformat Https (versi secure dari http). Di halaman ini terdapat informasi umum dari akun,
diantaranya:
-

Campaigns
Menampilkan total jumlah campaign yang aktif di dalam akun.
Operators
Menampilkan total jumlah operator yang aktif di semua campaign.
Visitors
Menampilkan total jumlah traffic yang masuk ke semua campaign.
Orders
Menampilkan total jumlah order yang masuk di semua campaign.

Di bagian kanan atas terdapat informasi tentang username, email dan masa berlaku akun.
Semua member loops bisa bergabung di grup FB loops dengan menekan tombol GABUNG di
bagian bawah halaman, di grup ini dinamakan RUANG GOSIP LOOPS yang mana di dalam
grup ini member bisa saling berdiskusi dan bertukar pendapat seputar bisnis dll.

CAMPAIGN

Campaign adalah struktur Loops yang mana disini user bisa membuat campaign berbentuk
form atau selain form seperti wa dll, mengatur tipe, jumlah dan range operator.
Sebelum membuat campaign di sarankan untuk membuat operator terlebih dahulu agar
mempecepat pembuatan campaign nya.
Gambar diatas adalah tampilan dari beberapa campaign yang sedang aktif. User bisa
membuat unlimited campaign dan bisa menduplikasinya.
Tata cara pembuatan campaign :
I. Campaign Form
Pada campaign form, operator yang digunakan adalah operator bertipe email saja.
Tujuannya adalah agar setiap form yang berhasil di submit datanya nya akan otomatis
masuk ke email Cs dan email utama.
Berikut tata cara membuat campaign form:
1. Default Form
a. Buat campaign baru dengan klik “Add campaign”
b. Buat nama campaign di bagian “Title”

c. Pilih Domain Campaign
Di bagian ini, pilih domain yang disukai. Jika ingin menggunakan domain sendiri
bisa di setting di menu “Add-Ons”. Setelah domainnya terhubung ke loops, maka
otomatis akan muncul di pilihan URL .

d. Pilih Operator
Di bagian ini pilih operator type “email” yang sudah di setting di menu operator.
Jumlah operator tidak terbatas, ditambahkan dengan klik tombol “+” dan “-“
untuk mengurangi jumlah operator dan setiap operator diatur range nya. Panah
keatas untuk menambah rang, panah ke bawah untuk mengurangi range.

Range adalah indikator yang menetukan berapa kali si operator mendapat lead
dalam 1 putaran.
Contoh :
CS 1 range 1
CS 2 range 2
CS 3 range 1
Maka:
Pengunjung 1 ke CS 1
Pengunjung 2 ke CS 2
Pengunjung 3 ke CS 3
Pengunjung 4 ke CS 2
*selesai 1 putaran
Pengunjung 5 ke CS 1
dst

Supaya rotasi operator berjalan seperti skenario diatas pastikan tipe rotasinya
adalah berurutan.

Pengaturan ini adalah di sebelah kanan bawah layar. Jika yang dipilih
random/acak maka sistem akan memilih secara acak operator yang menerima
lead nya.

e. Membuat Form
Langkah pertama yang dilakukan adalah aktifkan fitur form dengan memilih YES.
Ada 5 fitur dalam pembuatan kerangka form:
Pertama yaitu Store
Di bagian ini Checklist Tampilkan Nama Toko dan Produk Jika ingin menampilkan
nama toko dan produk. Setelah itu masukan deskripsi form pesanan. Contoh lihat
gambar di bawah .

Kedua yaitu Form
Dibagian ini adalah pengaturan untuk kerangka dari form nya.
-

Checklist setiap bagian yang ingin ditampilkan, seperti produk varian, nama,
email, nomor hp dan alamat.

Untuk produk varian bisa dibuat lebih dari 1, dengan aturan 1 varian 1 baris.
Contoh varian ukuran : Ukuran|S,M,L
Contoh varian warna : Warna|Merah,Putih,Ungu

-

Teks di Tombol adalah tulisan yang akan di munculkan di tombol submit form.
Fb Pixel Event ( Button on click) adalah adalah event FB yang ter trigger ketika
ada yang klik tombol submit form dan jika ingin menambahkan value event bisa
mengisi kolom Currency dan Amount. Contoh lihat gambar di bawah :

Ketiga yaitu Thanks Page
Thanks Page atau halaman terimakasih adalah halaman yang akan dimunculkan
setelah pengunjung submit form.
Gunakan halaman ini untuk memperkuat value, mempromosikan loyalitas, dan
membangun hubungan dengan pengunjung.

Di bagian bawah terdapat FB Event Pixel (thankspage)
Di bagian ini pilih event yang ingin ditrigger saat halaman thanks page
dimunculkan dan jika ingin menambahkan value event bisa mengisi kolom
Currency dan Amount.

Keempat yaitu Follow Up
Jika data pesanan ingin di teruskan ke CS melaui wa, maka fitur ini perlu di
manfaatkan. Gunakan kode personalisasi untuk membangun tulisannya.
Lihat gmabr dibawah sebagai contoh :

Kelima yaitu Redirect
Di bagian ada 2 fitur :
*Redirect URL After Submit
>> di bagian ini bisa di masukan URL Thanks Page sendiri jika sudah ada,
dikosongkan jika ingin menggunakan laman thankspage dari loops.
*Redirect to Whatsapp
>> pilih YES jika menginginkan pengunjung terhubung ke nomor whatsapp CS
setelah pengunjung submit form. Gunakan kode personalisasi untuk text chat nya.

Lihat gambar dibawah untuk melihat tampilan pengaturannya :

f. Input Pixel FB
Dibagian ini silahkan input pixel Facebook yang akan digunakan (*event facebook
yang sudah di setting di kerangka form tidak akan ter trigger jika ID pixel FB nya
tidak di input). Atur event yang ingin di trigger saat link form di klik dan jika ingin
menambahkan value event bias mengisi kolom Currecy dan Amount . Lihat
gambar di bawah :

g. Input GTM Code
Dibagian ini silahkan input kode dari google tag manager (jika ada)

Loading Page
Loading page akan aktif saat id pixel di isi. untuk menghilangkan loading page,
silahkan hapus id pixel:

Rotation Type
Bagian ini adalah pengaturan rotasi operator
>> Sequential ( Berurutan)
Sistem akan membagi lead secara berurutan ke operator yang dipilih sesuai
dengan range nya masing-masing .
>> Random (Acak)
Sistem akan membagi lead ke operator secara acak.

h. Campaign Form telah berhasil dibuat.
Simpan campaign yang sudah di buat dengan klik tombol SAVE.
Campaign form yang berhasil di simpan akan menampilkan kode embed di bagian
kanan bawah halaman.
Untuk melihat hasil dari campaign form yang sudah di buat :
a. Masuk ke menu campaign dan salin URL campaign nya

b. Paste link tersebut ke browser

c. Setelah di isi dan di submit berikut tampilan Thankspage nya
Laman akan berakhir disini jika pengaturan redirect to whatsapp nya di set NO

Jika pengaturan Redirect ti whatsapp nya di set YES maka laman Thankspagenya akan di tampilkan sebentar kemudian langsung redirect ke wa

2. Embed Form
Embed Form adalah kode embed form loops yang di pasang di Web atau Landing
Page.
Caranya sederhana, yaitu dengan menyalin kode embed form yang ada di campaign
form. Kode ini muncul setelah campaign form yang dibuat berhasil di simpan.
Berikut cara menambakan kode embed form di ELEMENTOR
a. Salin ( copy) kode embed form

b. Masuk ke Laman Edit Elementor kemudian pilih HTML

c. Drag ke halaman edit dan masukan kode embed di kolom HTML code

d. Edit tampilan form dengan klik edit section

e. Selesai

II. Campaign Selain form
Pada campaign ini operator yang bisa di pilih adalah operator selain email yaitu
whatsapp, line, messenger, sms, telegram, bbm, telepon, email, url link. Operator yang
dipilih bisa seragam atau beragam.
Cara pembuatan campaign selain form adalah kurang lebih sama dengan campaign form
yaitu :
1. Tentukan nama campaign
2. Pilih operator yang sudah tersedia (selain tipe email)
3. Pilih range operator
4. Masukan pixel FB dan tentukan event dan value nya (jika ada)

5. Masukan kode GTM (jika ada)

6. Buat autotext sesuai dengan kode personalisasi ( contoh lihat gambar dibawah)

Tampilannya adalah seperti gambar di bawah:

Pesan autotext juga bisa di costum dan disesuaikan dengan variable yang ada di URL
dan parameter yang bisa di tambahkan tidak terbatas.
Contoh:
https://mauorder.online/jahe-merah-original
Untuk menambahkan parameter tambahkan
?produk=JAHE MERAH&promo=FREE ONGKIR
Maka, ada 2 variable di URL, masukkan ke autotext. Dan nanti akan otomatis diganti
berdasarkan variable tadi:
- produk: masukkan kode [produk]
- promo: masukkan kode [promo]
URL akhirnya menjadi
https://mauorder.online/jahe-merah-original?produk=JAHE MERAH&promo=FREE
ONGKIR
Maka tulisan di autotext nya adalah :

Tampilannya adalah seperti gambar di bawah :

7. Loading Page
Loading page akan aktif saat id pixel di isi. untuk menghilangkan loading page,
silahkan hapus id pixel

8. Rotation Type

Rotation Type
Bagian ini adalah pengaturan rotasi operator
>> Sequential ( Berurutan)
Sistem akan membagi lead secara berurutan ke operator yang dipilih sesuai
dengan range nya masing-masing .
>> Random (Acak)
Sistem akan membagi lead ke operator secara acak.
9. Enable Form = NO, karena kita tidak membuat campaign form
10. Pastikan campaign yang dibuat sudah tersimpan dengan klik tombol SAVE
11. Selesai

CARA MENAMBAHKAN LINK LOOP DI ELEMENTOR

1.
2.
3.
4.

Masuk ke Elementor
Pilih dan drag widget Button (gambar kiri)
Salin link loops di kolom link ( gambar bawah)
selesai

OPERATOR
Menu operator adalah tempat untuk menambahkan operator baru atau melihat operator
mana saja yang aktif sekaligus bisa untuk melakukan perubahan pada operator yang sudah
ada.
Cara menambahkan operator :
1. Klik add operator
2. Masukan nama

3. Masukan nama panggilan
4. Pilih type operator
5. Masukan indentity sesuai type operator yang dipilih
(lihat kolom bantuan untuk mengisi identity)
6. Khusus untuk operator type email silahkan input
nomor Whatsapp di kolom tambahan yang muncul
di bawah Keterangan bantuan seperti gambar
di bawah ini :

Pengunjung akan otomatis dihubungkan ke nomor tersebut setelah submit form.

Cara menambahkan jadwal operator:
1. Enable schedule
Yes : Untuk mengatur jadwal operator
No : Untuk set operator aktif 24 jam setiap hari
*pastikan jam masuk dan akhir nya 24 jam
2. Cheklist hari dan set jam masuk dan jam akhir operator
3. Uncheklist hari jika ingin membuat hari libur untu operator

4. Simpan pengaturan operator dengan klik tombol SAVE

Setelah Operator berhasil di SAVE maka akan muncul Pengaturan status operator seperti
gambar di bawah ini :

Di fitur Status ini ada pilihan ON dan OFF, ini menandakan status operator, jika di pilih ON
maka operator siap menerima trafik dan jika di pilih OFF maka operator tidak akan
menerima trafik sama sekali. Untuk mempermudah untuk merubah status operator, user
bisa langsung klik toggle yang ada di samping nama operator seperti yang di tampilakn di
gambar dibawah ini :

Khusus untuk operator type email, setelah pembuatan operator berhasil disimpan maka
akan muncul pengaturan untuk notifikasi di telegram, tampilannya sebagai berikut :

Ikuti petunjuk yang tertera untuk pengaktifan notifikasi di telegram. Notifikasi yang muncul
mirip dengan notifikasi yang masuk ke email CS ( pastikan pegatifan kode dilakukan di hp CS
operator yang bersangkutan).

Sama seperti di email, notifikasi di telegram juga dilengkapi dengan link follow up ke wa nya
pembeli. Tampilan notifikasi telegram adalah seperti gambar di bawah ini :

Catatan :
1. Dalam List operator akan ada “operator default” yang mana operator ini akan
menerima trafik jika operator di dalam campaign dalam keadaan off atau berada di
luar jadwal yang di tetapkan. Untuk menetapkan atau mengganti operator default,
silahkan masuk ke menu setting atau langsung klik tombol berwarna biru bertuliskan
“ Default Operator” untuk langsung menuju menu setting.

2. Jika ingin menghapus operator maka harus di pastikan operator tersebut bukan
operator default atau tidak ada satupun campaign yang masih aktif di operator
tersebut. untuk melihat list campaign dalam yang menggunakan operator tersebut di
di cek di dalam pengaturan operator di posisi paling bawah seperti gambar di bawah
ini :

ADD ONS

Ada 4 fitur di dalam menu Add Ons yaitu, Costum Domain, Integration with WooCommerce,
Google Sheet Integration dan Integration with WooWa.

Costum Domain
Pengguna bisa menggunakan domain sendiri di Loops dengan cara mengaktifkan “COSTUM
DOMAIN” .
Sebelum pengguna input Domain atau Subdomain nya di loops, pengguna harus membuat
Record Tipe A yang dihubungkan ke IP loops di kelola DNS nya terlebih dahulu, Berikut
contoh membuat record nya di CPANEL dan REGISTRAR
1. CPanel
 Login di cpanel
 Klik zone editor



Klik tombol + A Record dan masukan nama Domain / Subdomain di kolom
“Name” dan Masukan IP loops di kolom “Address”




klik tombol “add an A Record “
Selesai

*silahkan tunggu propagasi hingga selesai, untuk cek progress propagasi nya bisa
klik link berikut https://dnschecker.org/

2. Registrar ( contoh menggunakan DomaiNesia)
 Login di DomaiNesia
 Klik Domain dan pilih domain yang ingin di hubungkan ke loops



Pilih Addon lalu klik Manage di DNS Zone Manager



Tuliskan nama subdomain di kolom Host atau kosongkan jika ingin
menghubungkan domain, Pilih Tipe A dan masukan IP loops di kolom
Address/Value




Jika sudah selesai klik tombol “Save Changes”
Selesai

*silahkan tunggu propagasi hingga selesai, untuk cek progress propagasi nya bisa
klik link berikut https://dnschecker.org/

Setelah Domain atau Subdomain sudah terhubung ke loops ( masa peropagasi telah selesai),
silahkan input Domain atau Subdomain tersebut di loops, berikut langkah-langkahnya :
1. Masuk ke menu Add-Ons kemudian Klik tombol aktifkan di Costum Domain, lalu klik
icon gear di sebelah kanan

2. Klik Tombol Add Domain/Subdomain (di sebelah kanan atas) untuk menambahkan
Domain/Subdomain yang sudah di buat di kelola DNS nya, atau bisa juga dengan klik
tombol Create your costum domain (di sebelah tengah bawah)

3. Masukan Nama Domain/Subdomain lalu klik tombol Create

4. Jika sudah sudah terhubung ke loops, klik tombol Aktifkan untuk mengaktifkan SSL

5. Klik Ok jika SSL sudah muncul notifikasi SSL sudah berhasil dibuat

6. Tampilan halaman costum domain yang berasil terhubung ke loops dan SSLnya aktif
adalah sebagai berikut:

7. Klik tombol Back untuk kembali ke halaman List costum domain dan sekarang
pengguna sudah bisa menggunakan costum domain tersebut di campaign nya.
*Maksimal pengguna bisa menghubungkan 3 costum domain

Jika ingin menghapus Costum domain, silahkan ubah domain campaign yang menggunakan
costum domain tersebut. Untuk melihat list campaign yang menggunakan costum domain,
silahkan ikuti cara berikut:
1. Klik icon pensil disebelah kanan list costum domain

2. Lalu klik tulisan “ Domain ini digunakan di campaign”

3. Klik icon pesawat untuk masuk ke campaign yang di pilih
4. Setelah mengganti domain di campaign, pengguna bisa menghapus list costum
domain tersebut
5. Jika pengguna ingin melakukan disable costum domain juga harus mengubah domain
campaign menjadi domain bawaan loops agar proses disable costum domain bisa
dilakukan.

Integration with woocommerce
Cara mengintegrasikan Woocommerce dengan Loops atau mengubah tombol di
woocommerce menjadi tombol loops :
1. Download file loops yang akan di tambahkan ke woocommerce

2. Tambahkan ke plugin woocommerce, upload file yang sudah di download kemudian
install

3. Aktifkan plugin

4. Setelah di aktifkan maka akan muncul tombol loops di woocoomerce

Tampilan sebelum dipasang tombol loops

Tampilan setelah dipasang tombol loops

5. Pengaturan tombol loops
-

Pengaturan text chat tombol loops di woocommerce si sesuaikan dengan kode
personalisasi di plugin loops, tampilannya seperti di bawah,

-

Masukan kode tersebut dalam bahasa yang menjual di kolom text chat di
pengaturan campaign

-

Contoh cara membuat text chat adalah masuk ke bagian campaign

-

Kemudian di simpan dengan klik tombol SAVE
Tampilan nya seperti di gambar di bawah

( perhatikan parameter yang dimasukan di kolom campaign)

*Jangan klik link campaign yang sudah terisi kode text chat untuk pengaturan
tombol woocommerce, karena hasilnya seperti gambar di bawah :

-

Setelah selesai membuat text chat tombol loops, Masukan link loops
Tuliskan text di tombol
Tampilkan / sembunyikan tombol add to cart woocommerce

6. Simpan pengaturan dengan klik SAVE
7. Selesai, tombol loops di WooCommerce sudah bisa di gunakan

Google Sheet Integration
Fitur ini khusus untuk campaign form, fungsi fitur ini adalah untuk :
1. Export data order ke google sheet
2. Auto fill data order di google sheet ( setiap yg submit form, datanya akan tampil di
google sheet secara otomatis)

Cara Export Data Order Ke Google Sheet
1. Klik menu Add-Ons
2. Aktifkan Google Sheet Integration dengan klik tombol " Enable"

3. Masuk ke data order campaign, Klik icon export yang ada di sebelah icon download

4. Masukan informasi untuk export data order dengan google sheet
a. Google Sheet Url : masukan url google sheet nya
b. Nama sheet : buat/pilih sheet yang dinginkan

*Pastikan sudah memberikan hak akses Loops ke google sheetnya, cara nya: klik tombol
Share pada Google Sheet dan invite email dibawah ini :
services@loopsid.iam.gserviceaccount.com
5. klik tombol EXPORT
6. Selesai

Cara Auto Fill Data Order Dengan Google Sheet
1. Pastikan Integrasi dengan google sheet sudah aktif
2. klik icon "gear"

3. klik tombol "add sheet"

4. Masukan informasi untuk mengintegrasikan campaign form dengan google sheet
a. campaign : pilih campaign form yang akan di integrasikan
b. Google Sheet Url : masukan url google sheet nya
c. Nama sheet : buat/pilih nama sheet yang dinginkan

*Pastikan sudah memberikan hak akses Loops ke google sheetnya, cara nya: klik tombol
Share pada Google Sheet dan invite email dibawah ini :
services@loopsid.iam.gserviceaccount.com

5. klik tombol SAVE
6. Selesai

Integration with WooWa
Fitur ini juga khusus untuk campaign form saja. Pengguna yang sudah memiliki akun
WooWa bisa mengintegrasikan nya dengan loops. Fungsinya adalah agar setiap pengunjung
yang mengisi form mendapatkan notifikasi otomatis ke nomor wa nya dari nomor wa
WooWa yang terdaftar.

Berikut cara mengaktifan Fitur integration with WooWa:
1. Klik tombol Enable di Add-Ons Integration with Woowa

2. Klik icon gear untuk masuk ke pengaturan

3. Klik tombol Add untuk menautkan akun WooWa dengan loops

4. Masukan lisensi WooWa lalu klik Create

5. Selesai, Akun WooWa sudah terhubung dengan loops

Pengguna bisa menambahkan banyak lisensi WooWa di loops, Lisensi yang aktif akan
berstatus “ Phone Online” di loops

Setelah lisensi Woowa sudah berhasil terhubung ke loops langkah selanjutnya adalah
memilih operator yang akan menggunakan fitur ini, cara nya :
1. Masuk ke menu operator kemudian pilih operator type email ( karena khusus
campaign form ) yang ingin di hubungkan dengan WooWa
2. Pilih lisensi WooWa untuk operator tersebut

3. Kemudian klik SAVE
Setelah operator type emailnya sudah terhubung dengan WooWa, langkah selanjutnya yaitu
memasukan operator tersebut kedalam campaign form dan membuat settingan text chat
notifikasi di tab WooWa saat pengaturan form

Klik tombol YES untuk mengaktifkan WooWa di campaign dan dalam membuat text chat
WooWa pengguna bisa menggunakan kode personalisasi seperti yang tertera di keterangan
Jika sudah selesai, jangan lupa klik SAVE dan silahkan melakukan tes campaign untuk
melihat apakah notifikasi sudah berjalan dengan baik
Apabila pengguna ingin menghapus lisensi, pastikan lisensi di operator sudah di hapus
terlebih dahulu

Untuk melihat operator apa saja yang terhubung dengan lisensi tersebut bisa klik icon pensil
yang ada di sebelah nomor lisensi kemudian pilih list operator di lisensi tersebut

Setelah itu masuk ke pengaturan operator tersebut kemudian kembalikan ke pilihan default
atau ganti dengan lisensi yang lain

PERPANJANGAN

Bagi member loops yang akun nya akan expired maka akan di kirimkan email
pemberitahuan 1 bulan sebelum akun expired dan juga akan ada pemberitahuan lagi dari H7 expired di akunnya seperti gambar di bawah :

Jika akunnya sudah expired user bisa langsung melakukan perpanjangan. Jangka waktu
perpanjangan ada 2 yaitu, 6 bulan dan 1 tahun. Untuk biaya berlangganan sama seperti
ketika pertama kali berlangganan.
Cara perpanjangan akun loops:
1. Klik menu PERPANJANGAN
2. Pilih paket perpanjangan seperti gambar di bawah

3. Isi kolom kupon ( jika ada)

4. Kemudian klik “next ke pembayaran”
5. Lakukan pembayaran sesuai INVOICE agar akun bisa langsung diperpanjang secara
otomatis
6. Selesai

TUTORIAL
Bagi member yang menemui kesulitan dalam pembuatan campaign, pengaturan operator
dan lain-lain, loops menyediakan menu tutorial dalam bentuk video. Halaman ini ada di
menu tutorial, saat ini terdapat 8 tutorial seperti pada gambar dibawah ini

RESOURCES
Di halaman menu ini terdapat partner-partner dari loops.id, berikut tampilannya :

SUPPORT
Jika member loops memiliki pertanyaan seputar loops selain bisa didiskusikan di grup
Facebook loops (RUANG GOSIP LOOPS) , member juga bisa langsung bertanya ke bagian
SUPPORT dengan cara klik menu SUPPORT di akun.
Tim support loops handal, cepat dan tanggap. Sehingga masalah member bisa diselesaikan
dengan cepat dan akurat.

AFFILIATE
Laman ini diperuntukan bagi member loops yg ingin berafiliasi dg loops, dengan komisi 30%

Cara Daftar Affiliate loops:
1. Klik menu Affiliate
2. Login ulang di menu affiliate
3. Tunggu konfirmasi admin

PROFILE DAN SETTING
A. Profile

Di “profile” akan ada informasi username dan email yang terdaftar di
akun user. Jika user ingin mengganti password akun bisa menggunakan
kolom ganti password yang ada di bawahnya.
B. Setting

Di “Setting” ini user bisa mengatur atau memilih operator default dan
email untuk campaign form
- Operator default akan menerima trafik jika operator di campaign off
atau berada di luar jadwal
- “email notification” Khusus campaign form, setiap form yang berhasil
di submit akan masuk ke email notification dan email operator dalam

campaign. jika operator email dalam campaign sedang off atau
berada di luar jadwal maka form yang berhasil di submit akan masuk
ke email notification saja.

