
Demo Documentation [PUBLIC]
Akun untuk Login pada Dashboard Qismo

Langkah pertama yang dilakukan yaitu siapkan browser pada perangkat Anda, kemudian
siapkan new tab dengan alamat,

● Link Qismo Dashboard            : https://qismo.qiscus.com/

kemudian Login menggunakan akun berikut ini,

● Email         : qismo.demo@gmail.com

● Password  : 12345678qismo

Integrasi Facebook Messenger

Hal pertama yang Anda lakukan untuk bisa melakukan chat dengan Facebook Messenger
yaitu harus mengintegrasikan Qismo Dashboard dan Facebook Messenger terlebih dahulu. 

● Masuk ke Aplikasi Facebook Messenger Anda, kemudian memulai chat dengan page 

○ Link facebook page : 

■ https://www.facebook.com/remotehustle/

Integrasi Line Messenger

Hal yang harus Anda lakukan untuk bisa melakukan chat dengan Line Messenger yaitu harus
mengintegrasikan Qismo Dashboard dan Line Messenger terlebih dahulu.

● Kemudian mulai melakukan chat dengan cara Add as a Friend (Qiscus DEV) dengan
cara scan QR code berikut ini, dan lakukan chat seperti biasa.

https://qismo.qiscus.com/
mailto:qismo.demo%40gmail.com
https://www.facebook.com/remotehustle/


Integrasi Web Widget

Hal yang harus Anda lakukan untuk bisa melakukan chat dengan Web Widget adalah
menambahkan code Qiscus SDK sebagai widget di web page yang anda tuju

sebagai contoh bisa merefer dari Codepen berikut ini : 

https://codepen.io/qiscus/full/PQWgWL/

Integrasi WhatsApp (Example)

Untuk sementara ini, WhatsApp integrasi harus melalui manual proses yang dilakukan oleh
team kami. Karena WhatsApp sendiri belum mempunyai Official API untuk public. 

Sebagai contoh hasil integrasi dengan Whatsapp API bisa meng-contact user berikut : 

+62 821-3734-9854 (Qiscus business account)

please note: untuk WhatsApp nomer ini tidak selalu diaktifkan di integrasi ini, jadi diharap-
kan untuk menghubungi admin Qiscus di contact.us@qiscus.com dahulu sebelum mencoba.

Mobile App Support (as Admin):

https://drive.google.com/open?id=1Mu3bhvhU_PaGfAjrpKrAtOULW-kPl-Du

user id: ziv-nqsjtf0zdqf6kfk7s_admin@qismo.com

https://codepen.io/qiscus/full/PQWgWL/
tel:+6282137349854
mailto:contact.us%40qiscus.com
https://drive.google.com/open?id=1Mu3bhvhU_PaGfAjrpKrAtOULW-kPl-Du
mailto:ziv-nqsjtf0zdqf6kfk7s_admin%40qismo.com


Password: eb228

display name : Admin

caveat : this mobile support is only for Admin to reply via mobile apps. Not support full fea-
ture set as admin or agent (such as : bot toggle, assign agent, resolve conversation, etc)


