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RegistrasiRegistrasi



Langkah awal yang perlu dilakukan untuk mengakses sistem antrian adalah pasien 
harus melakukan registrasi untuk mendapatkan QR Code dimana QR Code terse-
but digunakan untuk mengakses sistem antrian disetiap poli dan sebagai akses 
untuk mendapatkan nomor antrian.

Pertama pergi ke layar untuk akses 
registrasi, tekan tombol registrasi 
pada layar.

Lalu akan muncul nomor antrian anda 
pada layar tersebut. Jika sudah anda bisa 
langsung tekan tombol Print, maka akan 
keluar nomor antrian anda dan silahkan 
menunggu sesuai nomor antrian anda 
untuk registrasi.

REGISTRASI



PoliPoli



Setelah selesai dengan 
registrasi, kamu bisa 
langsung menuju layar 
untuk memilih ke poli mana 
kamu akan berobat. Cukup 
pilih salah satu poli yang 
akan kamu tuju.

Lalu akan muncul tampilan dimana kamu 
diwajibkan untuk scan QR Code kamu atau 
bisa juga dengan memasukkan Nomor NRM 
Kamu.



BUKA

PRINT

PRINT
NO ANTRI

29

Setelah kamu berhasil scan QR Code kamu, 
akan secara otomatis keluar data diri kamu dan 
nomor antrian kamu pada layar. Lalu kamu bisa 
print nomor antrian kamu dengan tekan tombol 
Print pada layar. Kamu akan mendapatkan 
nomor antrian kamu dan bisa langsung 
menunggu giliran kamu di poli yang kamu tuju.

Pada setiap poli akan ada layar antrian, sehingga 
kamu akan tau nomor antrian ke berapa yang 
sedang berjalan. Kamu hanya tinggal memantaunya 
lewat monitor, jika sudah giliran kamu maka layar 
tersebut akan menampilkan nomor antrian kamu 
dan kamu akan dipanggil untuk masuk ke poli.



DOKTER

Setelah nomor antrian kamu dipanggil kamu 
langsung bisa masuk ke ruangan dokter untuk 

langsung lakukan pemeriksaan.



ApotikApotik



Setelah kamu melakukan 
pemeriksaan, dokter akan 
memberikan resep. Tapi 
sebelum itu kamu harus 
mengambil nomor antrian 
untuk mengantri di apotik 
pada layar.

Lalu pergi ke ruangan apotik dan berikan resep mu 
kepada apoteker untuk segera diproses.



APOTIK

Setelah itu kamu tinggal menunggu sampai nomor antrian mu dipanggil. Jika 
sudah dipanggil kamu bisa langsung mengambil obat yang kamu butuhkan.


