Cara Mendaftar Elance.com
1. Click Register yang berwarna HIJAU

2. Lalu isi data – data mengenai Anda

Keterangan :
 E – Mail
: Isi email anda dengan e-mail yang valid (Sah)
 First Name
: Isi dengan benar
 Last Name
: Isi juga dengan benar
 Username
: Sebagai pengenal anda di elance.com
 Password
: Buat password Anda sesulit mungkin minimum
panjangnya 8
karakter, lebih boleh
 Retype Password
: Ketik ulang password sebelumnya
 Country
: INDONESIA
 Acount Type
: Individual
 Display Name
: Bersifat opsional dan boleh tidak diceklis, jika anda
menceklisanya nama akhir anda akan berubah menjadi sebuah inisial.
Sebenarnya diceklis atau tidak , tidak masalah
 Terakhir : ceklis -> I have read and accept the Elance Terms of Service and
agree to receive all payments from Elance clients using ONLY
the Elance Payment system.
 Lalu Register
3. Tuggu beberapa saat untuk melakukan registrasi
4.

Dalam Step ini mereke ingin meminta anda memberitahu kepada mereka apa
ketrampilan dan keahlian anda. Pilih salah satu ketrampilan yang anda rasa, anda
memang memilikinya di bagian kanan - > Populer Skill : View ALL pilihlah sah satu
kategorinya.
Kategori yang tampil adalah computer jika anda ingin melihat kategori yang lain anda
bisa mengklik menu turunan yang dilingkari warna merah, pilihlah kategori yang anda
rasa, anda memang memiliki keahlian dan ketrampilan dikategori tersebut.

*Semakin banyak anda memiliki ketrampilan dan kahlian dalam setiap bidang semakin
banyak pula pekerjaan yang anda lihat
Setelah itu Klick I’am Finished
5.

Untuk Pilihan Membership, pilih saya yang BASIC FREE , ingat seperti keinginan kita
pada awalnya mencari uang tanpa modal, jadi kita bekerja menggunakan keahlian dan
ketrampilan kita.
Ok sekarang klick select dibagian kotak BASIC FREE.

Hampir selesai, Tampilannya Seperti dibawah ini :

6. Buka E-mail anda - > buka pesan dari elance.com

7. Kemudian click to verify your email address

8. Selamat akun anda teah diveifikasi dan akan muncul sebuah kotak dialog
“Thanks ! Let’s Get Started” kemudian anda disuruh untuk memulai membuat profile
anda.
9. Ok selesai ,
untuk memulai membuat profile anda silahkan download cara pengisian profile.

