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Akun Google Anda memberi Anda akses ke banyak produk Google. Dengan akun Google, Anda dapat melakukan hal-hal seperti: Mengirim dan menerima email menggunakan Gmail Menemukan video favorit baru di aplikasi YouTube Download dari Google Play Langkah 1: Pilih jenis akun Google Anda sendiri untuk mengelola bisnis
penting: Saat membuat akun Google untuk bisnis, Anda dapat mengaktifkan personalisasi bisnis. Akun bisnis juga memudahkan untuk menyiapkan Google Bisnisku, yang membantu meningkatkan visibilitas bisnis Anda dan mengelola informasi Anda secara online. Saat membuat akun Google, kami meminta beberapa informasi pribadi.
Dengan memberikan informasi yang akurat, Anda dapat membantu menjaga keamanan akun Anda dan membuat layanan kami lebih berguna. Tips: Anda tidak memerlukan akun Gmail untuk membuat akun Google. Anda dapat menggunakan alamat email yang tidak terkait dengan Gmail untuk membuat akun Google. Buka halaman
pendaftaran akun Google. Klik Buat akun. Masukkan nama Anda. Dalam kotak Nama Pengguna, masukkan nama pengguna. Masukkan dan konfirmasi kata sandi Anda. Klik terus. Ekstra: Tambahkan dan periksa nomor telepon Anda untuk akun Anda. Klik terus. Gunakan alamat email yang sudah ada untuk membuka halaman
pendaftaran akun Google. Klik Buat akun. Masukkan nama Anda. Klik Gunakan alamat email saya saat ini. Masukkan alamat email Anda saat ini. Klik terus. Tampilkan alamat email Anda dengan kode yang dikirim ke email Anda yang sudah ada. Klik Periksa. Langkah 2: Lindungi akun Anda dengan informasi pemulihan Jika Anda lupa
kata sandi atau orang lain menggunakan akun Anda tanpa izin Anda, pembaruan pemulihan memungkinkan Anda mengakses kembali akun Anda. Tambahkan nomor telepon pemulihan tambahkan alamat pemulihan email Untuk informasi selengkapnya tentang cara menghindari penguncian akun. Memeriksa apakah Anda sudah memiliki
akun Google Jika sebelumnya Anda telah bergabung dengan produk Google seperti Gmail, Maps, atau YouTube berarti Anda sudah memiliki akun Google. Anda dapat menggunakan nama pengguna dan kata sandi yang sama dengan yang Anda buat untuk masuk ke produk Google lainnya. Jika Anda tidak ingat pernah masuk dan ingin
memeriksa apakah Anda sudah memiliki akun, masukkan alamat email Anda. Anda akan menemukan pesan jika tidak memiliki akun Google yang terkait dengan alamat email Anda. Anda dapat login ke akun Google Anda yang sudah ada. Periksa di mana notifikasi email default dikirim, notifikasi terkait akun dikirim ke alamat Gmail atau
email baru Anda yang tidak terkait dengan Google, Anda telah mendaftar dengan alamat email lain. Untuk mengubah tempat pemberitahuan diterima, edit email kontak Anda. Tips: Anda juga dapat membuat akun Google dengan email non-Google yang sudah Anda miliki. Jika email sudah digunakan Bagaimana cara memperbaruinya?
Untuk berlangganan Gmail, buat akun Google. Anda dapat menggunakan nama pengguna dan sandi untuk masuk ke Gmail dan produk Google lainnya YouTube, Google Play, dan Google Drive. Buat nama pengguna akun yang saya inginkan untuk digunakan pengguna lain, Anda tidak akan bisa mendapatkan alamat Gmail tertentu jika
nama pengguna yang Anda minta: Sudah digunakan. Sangat mirip dengan nama pengguna yang ada (misalnya, contoh@gmail.com sudah ada, Anda tidak dapat menggunakan cont0h@gmail.com). Sama seperti nama pengguna yang digunakan seseorang, yang sejak itu telah dihapus. Tidak disediakan oleh Google untuk mencegah
spam atau penyalahgunaan. Seseorang meniru saya menggunakan Gmail untuk bisnis Anda Jika Anda ingin menggunakan Gmail untuk bisnis, akun Google Workspace Anda mungkin lebih cocok daripada akun Google pribadi Anda. Google Workspace mulai dari $ 6 per pengguna per bulan dan mencakup manfaat berikut: akun Gmail
profesional dan bebas iklan yang menggunakan nama domain perusahaan seperti cempaka@example.com. Miliki akun karyawan untuk memantau akun, email, dan file perusahaan. Dukungan telepon, email, dan obrolan 24/7 membantu karyawan kami. Penyimpanan Gmail dan Google Drive yang disempurnakan. Kelola perangkat
seluler untuk melindungi data Anda, seperti kemampuan untuk menghapus perangkat yang hilang dari jarak jauh. Peningkatan keamanan dan kontrol administratif. Pelajari lebih lanjut workspace Google atau mulai uji coba gratis. Bagaimana cara memperbaikinya? Cara membuat akun Gmail baru di Android - Untuk memanfaatkan fitur
yang tersedia di perangkat Android, kita harus memiliki, menggunakan, dan masuk ke akun Gmail Anda (Google Mail) karena juga bertindak sebagai akun Android. Di google PlayStore, misalnya, di mana kami diharuskan masuk ke akun Gmail di perangkat yang kami gunakan untuk mengunduh dan menginstal aplikasi yang ada di sana.
Tapi bagaimana jika kita tidak memilikinya? Ya, Anda harus diharuskan membuatnya terlebih dahulu karena akun ini benar-benar sangat penting, bukan hanya untuk bisnis mengunduh aplikasi saja. Seberapa penting itu? Um, akan kujelaskan di bawah ini. Tenang, tidak perlu khawatir menyalakan komputer atau laptop karena kami dapat
membuat akun Gmail langsung dari ponsel atau tablet android Anda. Nah, bagi Anda yang mungkin belum tahu bagaimana, Anda harus membaca posting ini sampai akhir, karena di sini saya akan memberi Anda tutorial singkat untuk membuat email Google baru. Dan berikut adalah langkah-langkah yang dapat Anda ikuti: CATATAN:
Silakan baca dengan cermat,  satu. Buka aplikasi Gmail di perangkat Anda. Jika Anda tidak benar-benar mendaftar untuk gadget yang Anda gunakan, maka Anda akan melompat langsung ke langkah nomor 4. Namun, jika Anda telah mendaftar dan ingin membuat Gmail baru, aplikasi ini akan kotak email Anda. Klik pada ikon 3 3
(Saya tidak tahu apa namanya) yang ada di kiri atas layar seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Aplikasi kemudian akan menampilkan beberapa opsi menu, menemukan dan mengklik Pengaturan atau Pengaturan Menu. 2. Akan ada opsi penyesuaian umum serta daftar akun Google yang Anda gunakan di perangkat yang Anda
gunakan. Pilih Tambahkan akun. 3. Akan ada pengaturan menu email. Pilih Google lalu klik Berikutnya. 4. Nah sekarang, Anda dapat menambahkan akun Google yang Anda miliki. Tapi, karena di sini kita akan membuat yang baru, maka Anda harus memilih Saya Membuat akun baru, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.
5. Aplikasi ini akan menampilkan menu pendaftaran akun baru. Pada langkah pertama (gambar di bawah) Anda akan diminta untuk memasukkan nama Anda. Ingat, cukup ketik nama Anda, jangan masukkan nama mantan Anda, sehingga Anda tidak gagal untuk melanjutkan. Lalu klik Berikutnya. Anda kemudian akan diminta untuk
memasukkan nama pengguna email yang akan Anda buat. Nama pengguna ini juga akan menjadi alamat email Anda, misalnya, jika Anda mengisi nama pengguna ini dengan namamantan2, maka nantinya alamat email Anda akan namamantan22@gmail.com. Kamu mengerti? Oke, silahkan isi dan klik Berikutnya. 6. Sekarang masukkan
kata sandi untuk melindungi akun email ini yang akan Anda buat. Pastikan untuk membuat kata sandi yang sulit ditebak oleh orang lain, sehingga tidak mudah dipecahkan, tetapi juga pastikan mudah untuk mengingat diri sendiri agar tidak melupakan kata sandi. Jika sudah memilikinya, klik Berikutnya. BACA JUGA : Tips untuk membuat
kata sandi yang kuat sehingga Anda tidak dapat dengan mudah memecah menjadi 7. Setelah itu, Anda akan diminta untuk memasukkan nomor telepon yang Anda miliki. Bahkan alias ekstra ini bisa dilakukan, dan tidak bisa. Tetapi akan lebih aman jika Anda mengisi formulir nomor telepon pada tahap ini, karena akan berguna jika suatu
hari Anda lupa kata sandi Anda. Pastikan Anda memasukkan kode negara yang benar (untuk Indonesia, pilih ID) seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas, lalu masukkan nomor hapemu dan klik Berikutnya. Tetapi jika Anda tidak ingin memasukkan nomor hapemu, Anda dapat mengklik lewati menu untuk melanjutkan. 8. Jika Anda
memasukkan nomor hapemu, menu pop-up akan menjadi pop-up yang akan menampilkan kembali nomor yang Anda masukkan sebelumnya. Periksa kembali dan jika Anda yakin untuk mengklik Periksa untuk melanjutkan, maka Google akan mengirimkan SMS dengan kode untuk memastikan bahwa nomor yang Anda masukkan valid.
Masukkan kode yang dikirim melalui SMS dalam bentuk akun GMail. Tetapi, jika ternyata nomor yang Anda masukkan saat ini sedang digunakan pada perangkat yang sama (seperti yang saat ini Anda gunakan untuk mendaftar di GMail), maka pemeriksaan akan dilakukan secara otomatis dan aplikasi akan beralih ke langkah berikutnya.
9. Sudah beres! Sekarang Anda akan menyetujui syarat dan kebijakan yang harus dipenuhi agar dapat terus menggunakan layanan GMail. Anda dapat mengklik untuk membacanya terlebih dahulu, atau Anda dapat langsung mengklik saya setuju. 10. Aplikasi ini kemudian akan menampilkan kembali kenangan dari mantan alamat email
yang Anda masukkan sebelumnya untuk mengonfirmasi. Dilaporkan bahwa akun tersebut akan digunakan untuk berbagai layanan dari Google termasuk Google PlayStore, Youtube, Google Maps, Drive, dll Klik Berikutnya untuk melanjutkan. 11. Langkah terakhir, Anda akan ditanya apakah Anda ingin mendapatkan pembaruan berita
terbaru dari Google, serta penawaran terbaru dari Google PlayStore. Klik dan aplikasi akan mendaftarkan email ditambah data yang Anda masukkan sebelumnya untuk mengaktifkan akun GMail baru yang ingin Anda buat. Selesai! Sekarang Anda telah berhasil membuat akun email GMail baru. Ini cukup lama, tapi tidak sekeras itu,
bukan? Perlu diingat bahwa penting bagi kami bahwa pengguna gadget dengan OS Android memiliki dan mengingat akun GMail mereka. Karena, seperti yang telah saya tunjukkan sebelumnya, akun ini berfungsi sebagai akun Android, sehingga kami dapat memanfaatkan fitur yang ada, termasuk fitur pelacakan jika perangkat Anda
hilang. BACA JUGA : Cara melacak Android yang hilang berarti bahwa jika Anda tidak memiliki akun ini, maka Anda tidak akan dapat memanfaatkan beberapa fiturnya, termasuk fitur yang sangat penting di atas. Ok, mungkin hanya itu yang bisa saya berikan pada posting ini Anda dapat menjelajahi Techijau.com untuk menemukan
sejumlah besar informasi menarik lainnya termasuk berita terkini, tips dan ulasan gadget. Semoga sukses!  
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