ASCOGLOBAL
PANDUAN
REGISTRASI ONLINE

INFORMASI PENTING
Buku ini dibuat sebagai panduan dalam penggunaan cabinet ascoglobal.com
Calon nasabah dapat melakukan registrasi melalui

Cab.ascoglobal.com

REGISTRASI
1. Nasabah melakukan registrasi pada cab.ascoglobal.com melalui browser
pada perangkat komputer atau mobile
2. Klik pada link “register”

3. Nasabah melakukan pengisian pada form registrasi

Keterangan pengisian form registrasi :
a. AE Code : didapat dari marketing yang memperkenalkan nasabah

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

jika hal ini terjadi ketika pengisian ae code, harap tanyakan kepada
marketing ae code yang benar
contoh format yang benar : xxxx-170001
harap tanyakan kepada marketing ae code yang harus diisikan
Name : nama depan dan nama belakang diisi terpisah
Address : alamat nasabah
Email : email nasabah
Password : Password untuk nasabah masuk ke dalam cabinet
Confirm Password : masukkan ulang password
Phone : nomor telepon/handphone nasabah
Bank Name : bank nasabah untuk keperluan penarikan dana
Bank Account Number : nomor rekening nasabah
Scan and upload : nasabah diwajibkan mengunggah (upload) foto
ktp/sim/paspor sebagai bukti keabsahan data nasabah

Setelah pengisian nasabah selesai, klik “register”
4. Nasabah melakukan aktivasi pada email yang didaftarkan
setelah melakukan registrasi nasabah akan mendapatkan email seperti
gambar di bawah

mohon nasabah melakukan aktivasi dengan mengklik link yang ada pada
email atau mengcopy link tersebut pada browser
5. Setelah nasabah melakukan aktivasi, sistem akan secara otomatis
membuatkan 1 login trading untuk nasabah dan nasabah akan
mendapatkan email detil login tersebut

Cabinet cab.ascoglobal.com
1. Nasabah dapat kembali melakukan login pada cab.ascoglobal.com

harap masukkan username dan password yang telah didaftarkan
2. Halaman Accounts

berisi daftar login yang dimiliki oleh nasabah
maksimal 10 login per nasabah

untuk mendapatkan login baru, nasabah hanya perlu meng klik tombol
“Create New Login”, maka sistem akan membuatkan 1 login baru dan detil
akan diemail kepada nasabah
3. Halaman Deposit

menu ini dipergunakan untuk nasabah dalam menginformasikan kepada
ascoglobal bahwa sudah melakukan transfer pada rekening asco
nasabah harus memilih salah 1 login dan memasukkan nilai yang sudah
ditransfer pada field Deposit Amount in $
nilai yang sudah ditransfer dimasukkan dalam bentuk $ (fix rate 10000)
contoh transfer Rp. 10.000.000
maka nilai yang dimasukkan adalah 1000
nasabah juga diharuskan mengunggah (upload) bukti transfer
submit form ini setelah melakukan transfer
4. Halaman Withdrawal

Nasabah dapat menggunakan halaman ini untuk melakukan withdrawal
nasabah hanya perlu memilih login untuk dilakukan penarikan dan
memasukkan nilai dalam $
maka staf asco akan dengan segera memproses penarikan dari login trading
dan mentransfer dana kepada rekening yang terdaftar

