USER GUIDE CATFIZ
(8 september 2012)
Cara penggunaan dasar dari sebuah aplikasi messenger android buatan anak bangsa bernama
Catfiz. Post ini berdasarkan pengalaman pribadi penulis, jadi mohon maaf jika informasinya kurang
lengkap atau bahkan ada yang salah.
 Mengubah foto profile
Untuk mengubah foto profile, cukup dengan menyentuh gambar pada pojok kiri atas aplikasi. Setelah
masuk ke view profile kita, sentuh lagi gambar tersebut untuk memilih foto yang akan dipakai. Setelah
dipilih, maka akan ada proses croping sesuai ukuran dan setelah itu profile picture baru kita sudah bisa
dilihat .
 Mengubah nama dan status
Sama seperti mengubah foto, kita masuk ke view profile kita ( klik foto profile kita), kemudian isi field
disebelah kanan foto profile dengan username yang diinginkan dan isi field di bawah tulisan Status
dengan status yang ingin di share. Setelah itu, klik tombol Update untuk menyimpannya.
 Menambah teman
Catfiz dilengkapi dengan user pin untuk menjaga privasi dar user, sehingga kita tidak dapat mengadd
sembarang user secara acak. Untuk menambah friend, kita bisa mengadd sendiri dengan memasukkan pin
teman yang akan di add. Caranya, pada Friend View (View pertama aplikasi dibuka) tekan tombol menu
pada Device(HP). Pilih menu Add New Friend dan masukkan pin teman yang ingin di add.Selain itu kita
dapat mengadd teman melalui referensi dari teman lain ( istilahn gampangnya, contact share ). Untuk
mengirim referensi teman, kita harus masuk ke Chat View ( klik nama teman yang akan diajak chat).
Setelah masuk, tekan tombol menu HP dan pilih Send Contact. Pilih teman yang akan direferensikan dan
klik send. Teman tersebut akan mendapat sebuah pesan yang menyatakan data contact diterima. Cara
menambahkannya, cukup klik buble(chat conversation) itu dan pilih teman yang akan di add dari dialog
yang muncul.Cara berikutnya dengan mengadd langsung teman yang mengirim status koment ke salah
satu teman kita. Caranya, masuk ke status teman kita dengan mengklik gambar buble di sebelah kanan
namanya. Jika kita ingin mengadd salah satu temannya yang mengomentari status itu, kita cukup
mengklik tahan komen statusnya, setelah muncul dialog baru, pilih add friend. Selanjutnya tinggal
menunggu konfirmasi pertemanan dari teman yang baru saja kita add.
 Mengomentari Status Teman
Untuk mengomentari status teman, klik gambar buble di sebelah kanan nama teman. Setelah masuk,
ketikkan komen kita dan kirim dengan klik tombol send. Kita juga bisa me-like komen teman lainnya
pada status itu dengan mengklik tahan komen yang akan di like, pilih response dan pilih like, maka akan
muncul jempol di pojok kanan bawah buble.

 Membuat Topik Conference (Pool) baru
Untuk membuat topik pembicaraan baru, kita harus masuk ke Pool ( kolam catfiz :p ). Caranya dengan
mengklik logo catfish pada bagian bawah aplikasi (tengah-tengah), lalu pilih Pool. Setelah masuk ke view
Pool, klik tombol Create Topic pada pojok kiri atas aplikasi. Isikan judul dan pesan dari topik yang akan
dibahas lalu klik tombol create topic pada kanan bawah aplikasi. Pilih teman yang diajak bergabung
dengan mencentangnya dan klik ok.
 Mengundang teman ke sebuah Topik Conference
Pada pool view, masuk ke topik yang kita inginkan dengan mengklik judulnya. Setelah masuk, tekan
menu pada HP dan pilih invite friend. Seperti biasa, pilih yang mau diinvite, dan klik ok.
 Melihat Topik Member
Untuk melihat topik member klik foto topik pada ujung kiri atas aplikasi (pada versi beta awal, gambar
kamera). Pada pojok kanan bawah klik tombol View Members. Saat kita berada di view ini, sepertinya
kita juga bisa menambahkan teman secara langsung, tapi setelah saya coba, belum bisa :p .
 Backup pin dan friend update 4nov
Untuk membackup pin dan friend kita, agar tidak hilang saat di uninstal, klik foto profile kita. Klik
menu pada HP dan pilih Local Backup -> Local Backup. Untuk update tidak perlu diuninstal, langsung
ditumpuk saja. Jika terpaksa uninstal, ingat backup, jika sudah di instal lagi, tinggal di restore.

