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Hai Sahabat Qwords!
Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan langkah demi
langkah saat memesan Hosting dan Domain di Qwords.com. Perlu
Anda ketahui, sebelum memesan Domain, Anda terlebih dulu harus
menyiapkan nama domain yang akan digunakan, ekstensi yang
dipilih (com/id/net/dll), beserta nama Domain cadangan untuk
berjaga-jaga jika nama tersebut sudah taken (dimiliki oleh
orang lain).
1. U n t u k
pemesanan
nama
Domain
silakan
buka https://www.qwords.com/ , lalu masukkan nama domain
yang anda inginkan.

Pada tahap ini, saatnya berdoa ya Sahabat Qwords ;).
Terkadang, Domain yang Anda daftarkan
sudah tidak
tersedia/sudah ada yang menggunakan. Jika ternyata tersedia,
lanjutkan dengan klik tombol Lanjut.

a. Jika ingin menambah pesanan dengan hosting, bisa klik
tulisan merah yaitu ” belum termasuk web hosting ! klik
disini …. ” lalu pilih paket hosting yang di inginkan

b. Pada tombol drop down bisa diklik untuk melihat paket
hosting lainnya lalu klik Pesan untuk menambahkannya.
3.

Selanjutnya setelah klik lanjut, Anda akan masuk ke

halaman keranjang belanja.

4. Pastikan daftar pesanan sudah sesuai dan harga sudah tidak
ada kesalahan. Masukkan kode voucher lalu klik verifikasi kode
jika Anda memiliki kode voucher. Kemudian klik tombol Checkout
5. Langkah berikutnya yaitu dengan mengisi form akun portal.

Jika sudah memiliki akun portal, bisa langsung login saja
dengan klik tombol Sudah Punya Akun.

6. Pilih metode pembayaran sesuai yang Anda inginkan

7. Lalu langkah selanjutnya membaca, mempelajari dan menceklis
untuk menyetujui Term Of Service
sebelum pemesanan
diselesaikan agar ketentuan-tentuan yang ada sudah benar-benar
anda setujui

Selesaikan pemesanan dengan klik tombol
Selesaikan
Pemesanan setelah itu kakak bisa melanjutkan pembayaran sesuai
dengan invoice yang ada
Setelah

mendapatkan

tagihan

dan

melakukan

pembayaran,

via transfer via atm/internet banking/sms banking atau apapun,
sekarang saatnya anda konfirmasi pembayaran anda! Caranya bisa
melalui email ke billing@qwords.com atau dengan membuka
support ticket
8. Setelah melakukan konfirmasi, silahkan menunggu proses
aktivasi selama 5 – 10 menit.
Note : Billing saat ini sudah 24 Jam, jadi bisa konfirmasi
pembayaran kapan saja

Selesai dehh,, selamat memesan dan semoga membantu ya, Sahabat
Qwords
cek juga tutorial lengkapnya di youtube kami

