Cara Daftar / Pemesanan Paket Website Toko Online
(www.websiteinstant.com)
Langkah
1) Ketik www.websiteinstant.com pada URL Browser anda.

2) Klik “Daftar sekarang”

3) Menentukan nama domain

Silahkan masukan nama domain yang anda inginkan untuk anda gunakan sebagai website anda ( tanpa www )
Contoh : Jika anda menginginkan www.kakaluk.com sebagai nama untuk website anda maka inputkan
kakaluk.com, kemudian klik pada “Check”

4) Domain tidak tersedia

Jika hal ini terjadi pada anda hal tersebut menunjukan bahwa anda tidak dapat menggunakan nama tersebut sebagai nama url
(domain) anda, klik pada “X” dan kemudian tentukan nama yang lain, silahkan kembali ke langkah no 2).
5) Domain tersedia

Menunjukan bahwa nama domain www.kakaluk1.com tersedia dan dapat anda gunakan sebagai nama alama website
anda. Abaikan langkah 1 (biarkan tetap terpilih “1 Year/s @90000.00 IDR” dan juga biar kan “I want to use my
nameservers” tidak dicentang. Klik pada “Continue”.
6) Menentukan “Add Ons & Extras” / Paket Website

Silahkan centang “Paket Personal”, dan abaikan no 2 “Every year”. Klik pada “Order now”.

7) Menentukan Pemilik Website
Jika anda sebelumnya pernah menjadi member kami dengan membeli produk paket dari websiteinstant.com
maka anda dapat menggunakan “Sign In” / no 1.

Jika anda belum pernah membeli produk website dari kami sebelumnya, Silahkan klik pada “Register” no 2.
8) Input Owner Detail’s

Silahkan masukan data-data tersebut. Pastikan anda masih dapat mengakses email yang anda inputkan, karena semua
data cara akses website, administrasi anda akan kami kirimkan ke email tersebut.

Hafal password karena ini akan anda gunakan untuk melihat billing (tagihan dan history transaksi yang pernah anda
lakukan dengan websiteinstant.com )
Klik “Register” untuk mendaftar.
9) Silahkan buka email anda email. Kami telah mengirimkan bukti pendaftaran anda dan juga pemesanan anda.
10) Lakukan Pembayaran, baik melalui ibanking, transfer, setor tunai, dan segera kirim kan bukti pembayaran ke kami
(melalui email), agar mempercepat kami dalam melakukan proses validasi pembayaran anda.
11) Website anda akan kami aktifkan setelah menerima pembayaran anda.
12) Detail Informasi website anda akan kami kirimkan melalui email yang anda gunakan ketika mendaftar.

