Daftar Isi FAQ

1. Apa itu EduKids


Apa itu EduKids?



Diperuntukan siapa aplikasi EduKids?

2. Kelengkapan perangkat EduKids





Bagaimana cara untuk mendapatkan STB/Dekorder EduKids?
Apa saja yang termasuk dalam perangkat EduKids?
Jenis televisi apa yang mendukung tayangan EduKids?
Cara mengaktifkan Dekorder EduKids?

3. Manfaat EduKids


Apa kelebihan EduKids dibandingkan dengan tayangan edukasi anak lainnya?



Apa keuntungan menggunakan aplikasi Edukids?



Bagaimanakah cara untuk mengakses tayangan lainnya di EduKids?

4. Paket EduKids


Ada berapa macam konten tayangan yang disediakan oleh EduKids?



Ada berapa macam paket berlangganan EduKids?



Ada berapa banyak konten yang disediakan oleh Paket Basic EduKids?

5. Bagaimana cara menggunakan aplikasi EduKids


Bagaimana cara menjalankan EduKids?



Bagaimana cara menikmati layanan EduKids untuk pertama kali?



Bagaimana memutar tayangan atau konten EduKids (Animation, eBook, dan
Music)?

6. Cara berlangganan dan berhenti langganan paket

7.



Bagaimanakah cara berlangganan paket EduKids?



Bagaimana jika paket langganan EduKids yang di Subcribe/berlangganan tidak
sesuai dengan yang dipilih?



Bagaimanakah pelanggan mengetahui ada update konten baru yang ditambahkan
atau diupdate ke dalam paket EduKids?



Bagaimana cara mengupdate EduKids?



Bagaimana cara melihat riwayat pembelian paket EduKids?



Bagaimana cara untuk berhenti berlangganan/Unsubscribe paket EduKids?

Mengganti paket langganan


Bagaimana cara mengganti atau serta meningkatkan paket EduKids?



Bagaimana cara mengetahui paket EduKids apa yang dimiliki?

8. Cara mengatasi permasalahan tayangan


Bagaimana cara mengatasi masalah Error Failed Synchronize saat menjalankan
aplikasi EduKids?



Bagaimana cara mengatasi tayangan yang tiba-tiba hilang, berhenti, berbayang
atau gangguan tayangan lainnya?



Apakah bisa pelanggan EduKids bisa melakukan Pause, Rewind, dan Fast Forward
pada tayangan EduKids yang sedang disaksikan?

9. Fitur pendukung dan cara penggunaan


Bagaimana cara mengubah profile pada EduKids?



Apa itu Open Ticket pada aplikasi EduKids?



Bagaimana cara menggunakan layangan Open Ticket?



Bagaimana jika pelanggan tidak mendapatkan Verification Code?



Apakah bisa dan bagaimana caranya menghapus riwayat kontent tayangan yang
pernah diputar?



Bagaimana cara mengetahui versi dari aplikasi EduKids?



Bagaimana cara mengetahui jika ada update versi terbaru dari EduKids?



Apakah bisa melihat kembali konten tayangan yang pernah diputar sebelumnya?



Apa perbedaan antara menu Explore dan My Contents?



Bagaimana cara melihat Top Views terbanyak?



Bagaimana cara menambahkan Favorite Music?



Bagaimana cara melihat Favorite Music yang sudah ditambahkan?



Apakah aplikasi EduKids sudah tersedia pada sistem operasi Android dan iOs?



Bagaimana cara mengubah bahasa pengantar pada EduKids?



Bagaimana cara melihat History Transaksi pembelian paket EduKids?



Bagaimana cara menghapus riwayat tayangan Animation, eBooks, Music yang
sudah pernah disaksikan?



Bagaimana cara pelanggan ingin mengajukan keluhan, pertanyaan, saran dan
sebagainya kepada EduKids?

JAWABAN FAQ

1. Apa itu EduKids
Apa itu EduKids?
EduKids adalah sebuah aplikasi yang memungkinkan pengguna menyaksikan tayangan
pilihannya di rumah bersama dengan keluarga. EduKids merupakan pelopor tayangan
Edukasi serta Entertainment bagi anak-anak mulai dari rentang umur 2 hingga 16 tahun.
Dengan menggunakan aplikasi ini orang tua dapat dengan mudah mengontrol serta memilih
jenis tayangan yang sesuai dengan usia anak. Tidak seperti aplikasi tayangan anak berbayar
lainnya, EduKids lebih memanjakan penggunanya dengan ragam menu pilihan didalamnya,
mulai dari Animation, eBook, hingga Music lengkap tersaji.

Diperuntukan siapa aplikasi EduKids?
Aplikasi EduKids diperuntukan untuk segala usia. Namun paling tepat disaksikan oleh anakanak dengan rentang usia 2-16 tahun.

2. Kelengkapan perangkat EduKids
Bagaimana cara mendapatkan STB/Dekorder IndiHome
Bagi yang sudah berlangganan IndiHome Triple Play, STB sudah termasuk dalam perangkat
yang berikan kepada pelanggan. Dan bagi pelanggan yang sudah berlangganan IndiHome
namun belum mendapatkan STB, Anda bisa mendapatkan dengan cara registrasi melalui
myIndiHome, www.indihome.co.id. Atau dapat menghubungi 147 dan Plasa Telkom.

Apa saja yang termasuk dalam perangkat STB/Dekorder IndiHome?
Setiap pelanggan yang berlangganan EduKids akan mendapatkan satu set perangkat sebagai
berikut:





1 buah STB/Dekorder.
Kabel HDMI untuk menghubungkan ke tayangan ke TV.
Adaptor power.
Remote control untuk pengatur STB.

Jenis televisi apa yang mendukung tayangan EduKids?
Tayangan EduKids saat ini dapat dinikmati oleh pelanggan yang menggunakan jenis televisi
layar datar LCD atau DVD dan lainnya yang memiliki port HDMI.

Cara mengaktifkan STB/Dekorder IndiHome
Untuk mengaktifkan perangkat STB/Dekorder IndiHome sangat mudah yaitu cukup pasang
semua perangkat pendukung sesuai dengan fungsinya.

3. Manfaat EduKids
Apa kelebihan EduKids dibandingkan dengan tayangan edukasi anak lainnya?
Banyak kemudahan yang ditawarkan EduKids kepada para pelanggannya salah satunya
adalah sistem berlangganan yang fleksibel. Dimana pelanggan bisa memilih berlangganan
sesuai dengan paket yang diinginkan saja untuk dapat menikmati konten-konten secara
eksklusif. Selain itu nikmati juga penawaran menarik berupa promo-promo seperti potongan
harga

yang

selalu

diberikan

khusus

bagi

para

pengguna

setia

EduKids.

Apa keuntungan menggunakan aplikasi Edukids?
Dengan menggunakan aplikasi yang bersifat edukasi ini orang tua dapat dengan mudah
memilih jenis tayangan yang sesuai dengan usia anak.
Bagaimanakah cara untuk mengakses tayangan lainnya di EduKids?
Selain paket tayangan gratis, pelanggan EduKids dapat menikmati pengalaman seru
menyaksikan tayangan-tayangan berkualitas dari EduKids dengan cara berlangganan paket
yang telah disediakan.

4. Paket EduKids
Ada berapa macam konten tayangan yang disediakan oleh EduKids?
EduKids sebagai pelopor tayangan Edukasi serta Entertainment bagi anak mulai dari umur 2 16 tahun akan memanjakan penggunanya dengan ragam paket berlangganan, mulai dari
Animation, eBook, hingga Music.

Ada berapa macam paket berlangganan EduKids?
Jenis Paket yang ada di EduKids antara lain Silver , Gold dan Platinum.

Ada berapa banyak konten yang disediakan oleh Paket EduKids?
Paket EduKids berisi ribuan konten tayangan yang meliputi Animation, eBook, dan Music.

5. Bagaimana cara menggunakan aplikasi EduKids untuk pertama kali?
Bagaimana cara menjalankan EduKids?
Untuk menjalankan aplikasi EduKids pelanggan bisa memilih menu Apps - All Apps - pilih
EduKids.

Bagaimana cara menikmati layanan EduKids untuk pertama kali?
Pelanggan yang mengaktifkan tayangan EduKids untuk pertama kali akan langsung
mendapatkan Paket Basic EduKids secara gratis.
-

10 konten tayangan Animation.
10 konten tayangan eBook.
10 konten tayangan Music.

Bagaimana memutar tayangan atau konten EduKids (Animation, eBook, dan Music)?
Untuk menyaksikan tayangan EduKids dapat dilakukan dengan dua cara.
-

Bagi yang belum berlangganan paket EduKids dapat memutar konten tayangan
lewat menu Explore. Di dalam menu Explore pelanggan dapat menyaksikan konten
tayangan meliputi Animation, eBook, dan Music namun secara terbatas.

-

Bagi yang sudah berlangganan salah satu paket EduKids dapat memutar konten
tayangan lewat menu My Contents. Di dalam menu my Contents pelanggan dapat
menyaksikan konten tayangan sesuai dengan paket yang dipilih sebelumnya.

6. Cara berlangganan dan berhenti berlangganan paket EduKids

Bagaimana cara berlangganan/Subcribe Paket EduKids?
Anda dapat berlangganan EduKids dengan cara memilih paket yang Anda inginkan pada
menu Purchase di menu utama EduKids.

Bagaimana jika paket langganan EduKids yang di Subcribe/berlangganan tidak sesuai
dengan yang dipilih?
Pelanggan dapat menggunakan fitur Open Ticket atau email ke support@asiadigi.com

Bagaimanakah pelanggan mengetahui ada update konten baru yang ditambahkan atau
diupdate ke dalam paket EduKids?
Sementara ini pelanggan masih belum bisa mengetahui secara otomatis penambahan
konten tayangan baru pada paket. Penambahan konten baru akan diinformasikan lewat
media yang dimiliki oleh EduKids.
Bagaimana cara mengupdate EduKids?
Cara untuk melakukan update aplikasi EduKids adalah dengan mengklik fitur update pada
notifikasi yang muncul pada saat pertama kali membuka EduKids.
Bagaimana cara melihat riwayat pembelian paket EduKids?
Pelanggan dapat masuk ke bagian menu Setting yang berada pada kanan atas halaman
Edukids lalu pilih Transaction History.
Bagaimana cara untuk berhenti berlangganan/Unsubscribe paket EduKids?
Untuk berhenti berlangganan paket EduKids Anda dapat masuk ke menu Profile lalu memilih
Unsubscribe yang terdapat pada bagian bawah Profile.

7. Cara Mengganti Paket EduKids
Bagaimanakah cara berlangganan paket EduKids?
Pelanggan yang ingin meningkatkan atau mengganti paket langganan EduKids dapat
dilakukan dengan cara di bawah ini.

Top up paket atau ganti paket langganan:
-

Pilih menu Purchase.

-

Pilih paket langganan yang diinginkan (Animation, eBook, Music atau paket
kombinasi yang disediakan).

-

Setelah itu bisa memilih menu Subcribe.

-

Muncul notifikasi paket yang akan diganti, pilih menu paket yang dipilih.

-

Pilih Select Payment.

-

Langkah selanjutnya, bila memiliki Promotion Code bisa dituliskan di tempat yang
disediakan.

-

Pilih menu Verification Payment.

-

Langkah selanjutnya adalah menunggu Verification Code yang akan dikirim lewat
SMS ke nomer telepon yang terdaftar di IndiHome.

-

Silahkan masukkan 6 angka kode rahasia yang telah diterima pada kolom yang
disediakan.

-

Tunggu sesaat konfirmasi yang menyatakan bahwa paket berlangganan yang dipilih
telah aktif.

Bagaimana cara mengetahui paket EduKids apa yang dimiliki?
Untuk mengetahui paket EduKids yang dimiliki bisa diketahui dengan melihatnya di Profile.

8. Cara mengatasi permasalahan tayangan
Bagaimana cara mengatasi masalah Error Failed Synchronize saat menjalankan aplikasi
EduKids?
Langkah yang harus dilakukan oleh pelanggan ketika terjadi Error Failed Synchronize adalah:
-

Cek kembali koneksi internet dan pastikan koneksi internet terkoneksi dengan baik.

-

Lalu jalankan kembali aplikasi EduKids.

Bagaimana cara mengatasi tayangan yang tiba-tiba hilang, berhenti, berbayang atau
gangguan tayangan lainnya?
Bila mendapati keadaan seperti di atas sementara ini cara untuk mengatasinya adalah
dengan menunggu sesaat hingga tayangan berjalan normal kembali.

Apakah bisa pelanggan EduKids bisa melakukan Pause, Rewind, dan Fast Forward pada
tayangan EduKids yang sedang disaksikan?
Bisa, pelanggan dapat menghentikan, memutar ulang, mempercepat tayangan yang sedang
disaksikan dengan cara menekan tanda panah yang disediakan.

9. Fitur penting bagi pelanggan EduKids
Apa itu Open Ticket pada aplikasi EduKids?
Open ticket adalah sebuah fitur yang dapat digunakan pelanggan untuk menyampaikan
pertanyaan, keluhan, saran, komentar serta yang lainnya secara langsung ke pihak EduKids.

Bagaimana cara menggunakan layanan Open Ticket?
Pelanggan dapat membuka website support.edukids.id lalu klik Open Ticket dan mengisi
formulir yang disediakan.

Bagaimana jika pelanggan tidak mendapatkan Verification Code?
Jika pelanggan tidak mendapatkan Verification Code untuk segera memeriksa nomor
telepon yang terdapat pada menu Profile, apakah sudah benar. Jika nomor sudah benar,
pelanggan dapat menekan tombol back lalu menekan tombol next kembali. Jika masih
terjadi kendala, pelanggan dapat menggunakan Open Ticket atau menghubungi Customer
Service Telkom (147).

Apakah bisa menghapus riwayat kontent tayangan yang pernah diputar? Bagaimana
caranya?
Bisa, semua tayangan yang pernah pelanggan putar dapat dihapus dengan cara masuk ke
bagian menu Setting yang berada di kanan atas halaman EduKids lalu pilih Clear Recent View
History.

Bagaimana cara mengetahui versi dari aplikasi EduKids?
Anda dapat masuk ke bagian menu setting yang ada pada halaman utama Edukids lalu pilih
Version.

Bagaimana cara mengetahui jika ada update versi terbaru dari EduKids?
Jika ada update versi terbaru maka pelanggan akan mendapatkan notifikasi saat membuka
aplikasi EduKids.

Apakah bisa melihat kembali konten tayangan yang pernah diputar sebelumnya?
Bila pelanggan ingin memutar kembali tayangan yang telah disaksikan sebelumnya di Recent
View pada menu My Contents.
Apa perbedaan antara menu Explore dan My Contents?
Pada menu Tab Explore memuat semua konten baik konten paket langganan maupun bukan
paket langganan. Sedangkan menu My Contents hanya menampilkan konten tayangan paket
berlangganan saja.

Bagaimana cara melihat Top Views terbanyak?
Untuk melihat Top Views terbanyak, pelanggan dapat melihatnya pada bagian Tab Explore.

Bagaimana cara menambahkan Favorite Music?
Bila pelanggan ingin menambahkan konten Favorit Music dapat mengarahkan remote ke
tanda (+) yang terdapat di sebelah kanan Judul Music.

Bagaimana cara melihat Favorite Music yang sudah ditambahkan?
Pelanggan dapat melihat konten yang telah ditambahkan melalui menu My Contents lalu
pilih My Music.

Apakah aplikasi EduKids sudah tersedia pada sistem operasi Android dan iOs?
Saat ini aplikasi EduKids sudah tersedia untuk perangkat berbasis Android dan masih dalam
tahap perkembangan sedangkan untuk iOs masih belum ada.

Bagaimana cara pelanggan ingin mengajukan keluhan, pertanyaan, saran dan sebagainya
kepada EduKids?
Pelanggan dapat menggunakan fasilitas Open Ticket melalui Web support.edukids.id atau
dapat mengirimkan email ke support@asiadigi.com

Bagaimana cara mengubah bahasa pengantar pada EduKids?
Saat ini pilihan atau pengaturan bahasa belum tersedia dan belum ada fitur untuk
mengubah bahasa dalam EduKids.

Bagaimana cara melihat History Transaksi pembelian paket EduKids?
Pelanggan dapat masuk ke bagian menu Setting yang ada pada halaman EduKids lalu pilih
Transaction History.

Bagaimana cara menghapus riwayat tayangan Animation, eBooks, Music yang sudah
pernah disaksikan?
Anda dapat masuk ke bagian menu Setting yang ada pada halaman EduKids lalu pilih Clear
Recent History.

