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Simas Mobile Android dapat diunduh (didownload) melalui Android Market dengan

langkah- langkah sebagai berikut :

1. Pastikan handphone Android Anda telah menyala dan berada pada halaman utama  All

Applications yang dapat diakses dengan menekan tombol menu Android. Pilih menu Market

dengan cara menekan icon Market pada layar.
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2. Setelah memilih menu Market, akan tampil layar berikut :

Pilih icon Search (Icon dengan gambar Lup) yang ada di bagian kanan atas layar untuk

mencari aplikasi Simas Mobile.
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3. Setelah itu, akan ditampilkan layar berikut :

 Ketik “simas mobile” pada input box yang berada di bagian atas layar untuk mencari

aplikasi Simas Mobile Android pada Market.

 Setelah itu pilih icon Search (Icon dengan gambar Lup).

 Tunggu hingga proses pencarian selesai.
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4. Setelah proses pencarian selesai, akan ditampilkan layar berikut :

Gambar berikut menunjukkan bahwa proses pencarian aplikasi Simas Mobile pada

Market Android berhasil.

Pilih icon SimasMobile untuk melakukan pengunduhan aplikasi.
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5. Setelah itu, akan tampil layar sebagai berikut :

Pilih tombol Accept & download untuk memulai proses pengunduhan (download)

aplikasi Simas Mobile Android.
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6. Setelah Icon SimasMobile dipilih, akan ditampilkan layar seperti gambar berikut :

Tampilan layar di atas terbagi menjadi 3 bagian yaitu :

1. Bagian untuk memulai proses instalasi SimasMobile ke handphone Android.

2. Screenshot aplikasi SimasMobile Android.

3. Deskripsi mengenai aplikasi SimasMobile Android.

Untuk memulai proses instalasi, pilih pada tombol Install yang berada pada bagian

Instalasi Simas Mobile.
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7. Setelah Anda menekan tombol Install, maka akan tampil layar berikut :

Tampilan di atas menunjukkan bahwa proses instalasi aplikasi Simas Mobile sedang berjalan.

Tunggu hingga proses instalasi selesai.
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8. Setelah proses instalasi selesai, akan tampil layar berikut :

Klik tombol Open untuk menampilkan aplikasi Simas Mobile Android dan memulai login

aplikasi.
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9. Untuk memulai trading, Anda harus melakukan Login aplikasi dengan memasukkan User ID dan

Password trading Anda.

Setelah memasukkan User ID dan Password Anda, lalu pilih tombol Login.

Kini Anda sudah dapat tradingmenggunakan aplikasi Simas Mobile Android.

Catatan :

Jika Anda belum memiliki User ID dan Password, silahkan melakukan registrasi melalui website

www.sinarmassekuritas.co.id/simas.net atau dapat menghubungi Customer Service kami melalui email :

cs@sinarmassekuritas.co.id atau telepon 62213925550


