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Tentang
Berbagi.link merupakan suatu aplikasi layanan kepada para pengguna yang 

membutuhkan suatu wadah informasi hanya dalam satu tautan. Dengan menggunakan 

berbagi.link peluang untuk mendapat pelanggan lebih besar karena memudahkan calon 

pelanggan untuk mencari apa yang mereka inginkan dalam satu tautan.

Akun standar berbagi.link merupakan akun versi gratis dengan fitur yang terbatas. 

Namun bagi Anda yang baru menggunakan berbagi.link, tidak ada salahnya 

menggunakan versi standar terlebih dulu. Namun, kami sarankan Anda untuk 

upgrade ke versi yang lebih tinggi agar mendapatkan banyak fitur yang menarik.
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Pratinjau1

Di halaman ini Anda dapat melihat hasil link yang telah Anda buat. Dengan begitu Anda 
dapat menyesuaikan apakah sudah sesuai dengan yang data yang Anda masukan.
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Keterangan Pratinjau
A. Halaman Link dan QR Code Link Anda
     Pada bagian ini Anda dapat dengan mudah mengcopy url link Anda. Fitur QR generator ini 
     memudahkan Anda jika membagikan link dalam bentuk QR. Anda bisa menyimpannya   
     dalam format pdf.

B. Profil Link
     Bagian ini adalah pratinjau dari profil link Anda. Terdapat foto profil, nama profil, lokasi 
     profil, dan bio profil. Semakin menarik profil Anda, semakin bisnis Anda terlihat profesiona.

C. Daftar Link
     Bagian ini adalah pratinjau dari daftar link yang telah Anda buat. Anda dapat mengedit 
     bagian ini pada bagian Ubah Tampilan. Jika Anda mengupgrade ke akun pro atau bisnis 
     maka tampilan link dapat dimodifikasi agar terlihat keren.
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Keterangan Ubah Tampilan
A. Profil Link
     Pada bagian ini Anda dapat mengubah foto profil, username, nama yang akan ditampilkan,  
     lokasi dan juga bio profil anda .

1. Klik lalu pilih

A
B

2. Lalu Anda akan melihat tampilan seperti ini

C. Buat Link Baru
     Ikuti tutorial dibawah ini sebagai panduan Anda untuk membuat link baru

Judul Grup Link

Daftar Link yang ingin 
Anda kelompokan

Instagram Amanahcorp Facebook Amanahcorp

B. Buat Grup Link Baru
     Pada bagian ini Anda dapat membuat kelompok dari link yang telah Anda buat sesuai 
     dengan kategori yang Anda inginkan.



6 Powered By

Pada bagian ini Anda dapat memilih 
pilihan tema yang tersedia untuk 
menambah nilai estetika dari 
halaman link Anda. Pada akun 
standar hanya memiliki 3 pilihan. 
Jika Anda upgrade maka  Anda akan 
memiliki banyak pilihan tema.

Tema3

Halaman ini berisi 
informasi paket 
berlangganan 
yang Anda pilih.

Tagihan4

Keterangan
A. Masukan judul link yang ingin Anda tampilkan.

B. Pada bagian ini, Anda bisa memasukan Tipe Link : 

D. Link Yang Telah Dibuat

D. A. Fitur Sublink

Pada bagian ini Anda dapat menambahkan 
sub dari link utama yang telah Anda buat. 
Sublink menjadikan link turunan dari link 
utama.

Pada bagian ini Anda dapat melihat 
daftar link yang telah Anda buat. Anda 
dapat mengedit isi link atau judul sesuai 
dengan kebutuhan Anda.
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Cara Berlangganan Berbagilink

1. Setelah Anda login pilih

2. Maka Anda akan diarahkan dengan tampilan menu seperti ini 

Pilih paket akun yang Anda inginkan.

Pilih masa berlangganan yang Anda inginkan.

Pilih metode pembayaran yang tersedia.

Masukan kode voucher promo (jika ada)

Rincian total harga (belum termasuk kode unik)

Klik lanjut

10
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Informasi akun anda

Akun anda

emailanda@email.com

link-anda

Total tagihan yang harus dibayarkan
dan batas waktu pembayarannya.

Informasi nomor rekening pembayaran

klik selanjutnya
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Informasi no order Anda

Batas akhir pembayaran

Upload bukti transfer.

Setelah pembayaran terkirim dan 
diterima oleh pihak berbagilink 
maka otomatis akun akan upgrade

Jika terjadi permasalahan
silahkan gunakan layanan bantuan
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Profil6

Pada bagian profil, Anda dapat melengkapi data diri Anda sesuai dengan yang diminta pada 
kolom yang tertera.

Jika suatu saat Anda memerlukan perubah password demi keamanan. Maka Anda dapat 
melakukannya di bagian ini.


