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Tentang
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mysooltan adalah sebuah digital touch point bagi para 
pelaku UMKM untuk dapat melihat, membeli, dan 
berlangganan berbagai produk konektivitas dan solusi 
digital yang ditawarkan oleh Telkom Indonesia guna 
membantu mengembangkan bisnis miliknya.

Misi: to help SMBs find the digital solutions they need to develop 
and accelerate their digital business development



Kenapa
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mysooltan menawarkan berbagai macam solusi konektivitas dan digital milik Telkom Indonesia seperti sooltanNet 
untuk dukungan connectivity, sooltanKasir untuk pengelolaan kasir, sooltanPay untuk dukungan pembayaran digital, 
dan berbagai solusi digital lainnya yang akan hadir di mysooltan. mysooltan juga menghadirkan fitur pinjaman modal 
yang dapat memberikan modal tambahan bagi para pelaku usaha untuk mengembangkan bisnisnya menjadi lebih 
besar lagi.

Dengan memanfaatkan berbagai solusi digital yang ditawarkan melalui aplikasi mysooltan, pelaku usaha bisa 
mendapatkan berbagai manfaat, seperti kemudahan akses antara satu solusi digital dengan yang lainnya, penawaran 
fitur Freemium, promo dan bundling yang menarik, dukungan layanan pelanggan yang tersentralisasi, dan berbagai 
manfaat lainnya.

and many more…



Fitur: Account
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SSO Login mysooltan

Dengan pemanfaatan SSO Login mysooltan, pengguna hanya perlu memiliki akun 
mysooltan untuk dapat registrasi dan login di berbagai aplikasi solusi digital 
maupun solusi konektivitas dari Telkom Indonesia.

Catatan: saat ini SSO Login mysooltan baru terimplementasi di sooltanPay dan sooltanKasir. 
Kedepannya akan dikembangkan di berbagai aplikasi milik Telkom Indonesia



Fitur: Clubsooltan
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Clubsooltan: Referral Program mysooltan

Clubsooltan adalah salah satu referral program yang ditawarkan mysooltan. 
Pengguna dapat mengajak temannya untuk membuat akun di mysooltan dengan 
menggunakan kode referral miliknya. Baik pengguna dan temannya akan 
sama-sama mendapatkan poin. Selain itu pengguna bisa mendapatkan poin 
melalui aktivitas-aktivitas lainnya di dalam mysooltan yang terus dikembangkan.

Pengguna juga dapat menukarkan points yang telah dikumpulkan menjadi saldo 
Modal Usaha di sooltanPay nantinya.

#kumpulkanpoinmu
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Fitur: sooltanNet

sooltanNet: Self-Service Order Connectivity Solution

Produk sooltanNet memungkinkan pengguna untuk melakukan self order dan 
tracking dari langganan layanan konektivitas pilihannya. Pengguna dapat 
menentukan lokasi pemasangan, memilih paket, memasukan identitas dan alamat 
pemasangan, melakukan pembayaran, dan memantau status pemasangan dari 
langganan yang dilakukan
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Fitur: Pinjaman Modal

Pinjaman Modal

Program bantuan modal usaha yang dikhususkan bagi member mysooltan. Saat 
ini, mysooltan berkolaborasi dengan CDC Telkom melalui Program Kemitraan, 
dalam memberikan solusi permodalan UMKM. Tahapan yang harus dilalui oleh 
UMKM dalam mengajukan Bantuan Bisnis yaitu dengan terlebih dahulu 
mendaftar sebagai member mysooltan dan melengkapi data UKM, kemudian 
mengisi Form yang telah disediakan untuk kemudian diseleksi dan disurvey oleh 
CDC Telkom.
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Showcase

Katalog Produk 
Digital

Pengajuan 
Pinjaman Modal

Pendaftaran Mitra 
Sooltan

Artikel dan Info 
untuk Usaha

Program Referral 
Clubsooltan
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Showcase
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Platform

mysooltan menghadirkan aplikasinya melalui Desktop Web dan Mobile Apps (Android) untuk 
memudahkan para pelaku usaha mengakses mysooltan dimanapun dan kapanpun.

mysooltan.co.id

http://mysooltan.co.id
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Thank You!


