PANDUAN BOOKING & ISSUED TIKET KERETA API (KAI)
•

Login ke https://client.ttrmultipay.com/ di browser Chrome, Mozila, Safari dll, lalu klik “Login
Member” gunakan username dan password yang sudah di berikan

•

Untuk pemesanan tiket kereta api, silahkan klik tanda (+) di samping kanan Kereta Api -> Beli
Tiket

•
Selanjutnya silahkan masukan rute asal, tujuan, tanggal keberangkatan dan jumlah
penumpang, klik kereta api untuk melihat jadwal, jika jadwal sudah tampil, silahkan memilih
jam keberangkatan dan kelas kursi yang di inginkan dengan klik angka setiap kelasnya. Jika
harga sudah tampil, untuk memilih jadwal tersebut silahkan ceklis kotak kecil putih pada “no”

Ket : Angka pada kelas menunjukan sisa kursi yang tersedia
•

Setelah memilih jadwal keberangkatan, selanjutnya isi nama penumpang sesuai dengan
tanda pengenal (KTP, SIM, PASPORT), jika sudah silahkan klik beli tiket

•
Setelah klik beli tiket akan muncul di bawah menu pilih kursi, klik pilih kursi untuk memilih
kursi yang di inginkan, akan muncul halaman baru pilihan kursi. Pilih kursi dan simpan

•

Jika sudah berhasil, selanjutnya untuk proses issued silahkan masuk ke menu Kereta Api ->
Cari Transaksi Tiket. Akan muncul tampilan pencarian transaksi. Anda bisa memasukan kode
booking, atau bisa di isi “ * ” (tanpa tanda kutip), lalu pilih tanggal booking kemudian find.
Jika berhasil akan tampil data yang sudah anda booking / pesan. Untuk detailnya klik “pilih”

NOTE : Kode booking yang muncul di system adalah kode booking sementara, KODE
BOOKING Dari KAI akan di berikan jika sudah ISSUED tercetak di Tiket Pada saat
PRINT

•

Berikut tampilan detail pemesanan anda

Ket :
Kembali
Show NTA
Ticket Now
Pilih Kursi
Invoice
Invoice 2
Transfer
Share

•

: Kembali ke menu sebelumnya
: Menampilkan harga NTA (Nett To Agen)
: Melakukan Pembayaran tiket / Issued Tiket
: Memilih kursi yang di inginkan
: Kwitansi Online 1 (Nama Travel sendiri)
: Kwitansi Online 2 (Nama Travel Sendiri dan bisa menaikan harga tiket)
: Transfer kode booking ke userid lain
: Bagikan / kirim detail transaksi ke konsumen

Jika ingin issued / melakukan pembayaran, silahkan klik “Ticket Now”, akan muncul kolom
passoword untuk vertifikasi (silahkan masukan password login anda)

•

•

Setelah berhasil issued, Status “Waiting” Berubah jadi “Issued” dan Tombol “Ticket Now” akan
berubah menjadi “Print” untuk Mencetak Tiket

NOTE : Kode booking yang muncul di system adalah kode booking System TTR Multi
Pay, KODE BOOKING Dari KAI tercetak di Tiket Pada saat PRINT

