
Satu aplikasi lengkap 
tanpa biaya tambahan

FOLLOW US:

**Harga dapat berubah sewaktu-waktu

Lebih dari 30.000 wirausaha di lebih dari 600 kota 
di Indonesia telah menggunakan majoo

Mereka yang telah melangkah maju:

www
Bisa buat 
toko online-mu 
sendiri!

PT Majoo Teknologi Indonesia

Jl. Prapanca Raya No.25
Jakarta Selatan     DKI Jakarta     12160

Coba Gratis 14 Hari

majoo.id

Aplikasi wirausaha lengkap 
kelola bisnis jadi maju

Kasir Online Karyawan Akuntansi Inventori

Aplikasi CRM Analisa Bisnis Aplikasi Owner Toko Online

Mengurangi kecurangan/fraud

BISA PUNYA TOKO ONLINEPANTAU & KONTROL PENJUALAN
DARI MANAPUN Tingkatkan pendapatan dari 

toko online kamu sendiri

LAPORAN KEUANGAN OTOMATIS MUDAH KELOLA STOK

Maksimalkan keuntunganKeuangan rapi tanpa harus jadi
ahli akuntansi

Aplikasi lengkap untuk 
semua jenis usaha

Dengan bantuan cepat 24jam 
majoo care , 1500460
email halo@majoo.id atau melalui chat 
bikin bisnis lancar.

Layanan support 
24 Jam

Aplikasi tepat untuk memajukan 
usaha restoran dan kafe, food 
beverage, toko online, toko retail, 
waralaba, salon, barbershop, laundry, 
bengkel, carwash, kantin dan semua 
jenis wirausaha lainnya.

Pilihan tepat untuk 
jutaan wirausaha 
Indonesia

Bluetooth Barcode 
Scanner LaserCashdrawerBluetooth Printer

Layanan support 
dilebih dari 60 kota

Support teknisi di lebih dari 60 kota 
di Indonesia dan terus bertambah.

Langganan 12 bulan
majoo Starter

Kasir Online Karyawan

Akuntansi Inventori

Aplikasi CRM Analisa Bisnis

Rp1.788.000

majoo Starter

Rp 5.988.000

Rp7.188.000

Langganan 12 bulan
majoo Advance

Kasir Online Karyawan

Akuntansi Inventori

Aplikasi CRM Analisa Bisnis

Aplikasi Owner Order Online

Rp3.588.000

Rp 2.988.000

majoo Advance

Kasir Online Karyawan Akuntansi Inventori

Aplikasi CRM Analisa Bisnis Aplikasi Owner Toko Online

Terima pembayaran non-tunai:
Ewallet, kartu debit/kredit, Telkomsel poin

Ewallet

EDC Bank

Kupon

Terhubung order online dan
ecommerce terbesar di Indonesia

Miliki website 
sendiri sekaligus 
sebagai toko 
online untuk 
terima order.
Jualan dari IG 
dengan webtree 
dan weborder.

Punya website dan toko online otomatis

Order dari ecommerce 
dan status pengiriman 
terintegrasi dengan 
aplikasi kasir majoo.

Mempermudah seller 
online mengelola 
penjualan dan inventori 
dari satu tempat.

 Untuk usaha kecil 
yang membutuhkan kemudahan 

operasional lengkap

Aplikasi Kasir Online

Manajemen Inventori

CRM

Laporan  lengkap

Management karyawan

Keuangan
Invoice, SO, DO

Ewallet (QRIS)

STARTER

Single Outlet

Toko Online

Add-On : Grabfood

Rp 49rb/bulan

POPULER

Untuk usaha berkembang 
yang membutuhkan fitur 

paling lengkap

Aplikasi Kasir Online

Manajemen Inventori 

CRM

Laporan lengkap

Management karyawan

Keuangan

Ewallet (QRIS)

Struk Digital: Whatsapp, SMS, Email

Aplikasi Owner

Order Online

COGS average

Deposit pelanggan

Analisa Bisnis

Absensi foto, otorisasi advance

Akuntansi lengkap

EDC (kartu debit kredit)

Atur meja, multisatuan

ADVANCE

Multi Outlet

Web e-menu, Grabfood

Untuk usaha maju 
yang membutuhkan 

fitur otomasi

Aplikasi Kasir Online

Manajemen Inventori 

CRM

Laporan lengkap

Management karyawan

Keuangan

Ewallet (QRIS)

Struk Digital: Whatsapp, SMS, Email

Aplikasi Owner

Order Online

COGS average

Deposit pelanggan

Analisa Bisnis

Absensi foto, otorisasi advance

Akuntansi lengkap

EDC (kartu debit kredit)

Atur meja, multisatuan

ENTERPRISE

Multi Outlet

Web e-menu, Grabfood

Aplikasi Otomasi
Kitchen Display, 
Order Display, Self Order

Revolusi majoo@majooindonesia@majoo.indonesia majoo indonesia @majooindonesia

Mulai dari:129rb/bulan

Rp 149rb

Rp 129rb
per outlet/bulan    dibayar tahunan

per outlet/bulan    dibayar bulanan

Rp 299rb

Rp 249rb
per outlet/bulan    dibayar tahunan

per outlet/bulan    dibayar bulanan

Rp 599rb

Rp 499rb
per outlet/bulan    dibayar tahunan

per outlet/bulan    dibayar bulanan

Toko Online
Website, Webtree, Opsi Premium Domain

Rp 1.548.000

Support Perangkat

Shoope, Tokopedia, Bukalapak

Toko Online

WebtreeWebsite Weborder

Barafashion

Tentang Barafashion

Kasir Online Karyawan

Akuntansi Inventori

Aplikasi CRM Analisa Bisnis

Aplikasi Owner Order Online

Website, Webtree, Opsi Premium Domain
Shoope, Tokopedia, Bukalapak

Langganan 12 bulan
majoo Enterprise

majoo Enterprise



Notifikasi bisnis dikirimkan ke hape walaupun saat 
sedang aplikasi tidak aktif.

Update semua aktifitas bisnis bisa dipantau dengan 
mudah melalui satu aplikasi.

Punya toko online dan nama domain sendiri 

Terima order online berbagai marketplace, proses order 
dan pengiriman dari satu aplikasi, dan semua invetori 
tersinkronisasi secara otomatis

Terima berbagai jenis pembayaran online dan 
pengiriman dengan beragam kurir atau kurir sendiri

APLIKASI TOKO ONLINE LENGKAP kelola bisnis jadi maju

5

APLIKASI OWNER LENGKAP kelola bisnis jadi maju

Fitur akuntansi lengkap pengaturan akun, kas dan 
bank, jurnal umum dan jurnal otomatis sampai dengan 
laporan lengkap.

Pencatatan keuangan penjualan invoice, faktur 
pesanan penjualan dan surat jalan.

Fungsi pencatatan pembayaran pembelian, biaya dan 
tagihan rutin.

Pembagian otorisasi fungsi akuntansi untuk 
membatasi wewenang dan hak akses karyawan.

30 jenis laporan penjualan tersedia lengkap dengan 
grafik dan tabelnya.

Dashboard utama menampilkan penjualan realtime 
semua cabang, produk terlaris, metode pembayaran 
terbanyak, stok paling minim.

Fitur analisa bisnis memberikan kedalaman laporan 
untuk pengambilan keputusan bisnis seperti jam 
teramai kunjungan, perputaran stok, kepuasan 
pelanggan.

APLIKASI AKUNTANSI LENGKAP kelola bisnis jadi maju

APLIKASI ANALISA BISNIS LENGKAP kelola bisnis jadi maju

Absensi melalui foto dan pin.

Tiap karyawan mempunyai pin/password sebagai 
akses yang bisa dipantau 24 jam. 

Persetujuan absensi karyawan bisa dilakukan melalui 
aplikasi majoo. 

Pengaturan dan pengelolaan komisi karyawan bisa 
lebih. 

Catatan lengkap tentang habit dan insight pelanggan. 

Set promo poin, kupon berdasarkan kesukaan dan 
kebisaan pelangganmu. 

Bisa bikin promo untuk pelanggan yang mulai lupa 
sama kamu. 

Data pelanggan lengkap bikin gampang kirim voucher 
promo sesuai produk jasa favorit mereka. 

APLIKASI ABSENSI & KARYAWAN LENGKAP kelola bisnis jadi maju

APLIKASI CRM LENGKAP kelola bisnis jadi maju

APLIKASI KASIR ONLINE LENGKAP kelola bisnis jadi maju

Catat transaksi tak terbatas dan pantau penjualan dan 
laporan semua cabang dari manapun.

Empat pilihan navigasi retail, sku, meja, dan jasa.

Menerima semua jenis pembayaran, baik tunai maupun 
non tunai.

Pencatatan kas buka/tutup kasir, void refund, 
pelanggan dan jenis order.

Kemudahan mengatur stok barang, setting harga modal 
harga jual dan resep.

Pemberitahuan jumlah stok yang tersisa. 

Upload produk mudah dan bisa sekaligus dengan file xls.

Pembuatan PO dan invoice supplier sekaligus bisa 
langsung kirim email.

APLIKASI INVENTORI LENGKAP kelola bisnis jadi maju

Struk Digital 

majoo mempermudah bisnis kmendapatkan semua solusi untuk mening atkan kemampuan dan sukses wirausaha

E-Menu WebtreeWebsite Weborder

Barafashion

Tentang Barafashion


