
Panduan Aplikasi

2017

http://unltd-indonesia.org/risesvc/



Tahap 1 – Pada browser internet Anda, kunjungi situs kami http://unltd-indonesia.org/risesvc/
Klik pada tombol “Apply Now ”.



Tahap 2 – Pada halaman ini, gulir ke bawah lalu klik pada kategori yang Anda ingin pilih untuk
mulai mengakses platform aplikasi.



Tahap 3 – Buat Akun di Submittable, platform aplikasi yang digunakan. Anda juga dapat
masuk ke akun Submittable yang ada, jika Anda sudah memilikinya.



Tahap 4 – Cek kotak masuk email Anda, lalu validasi alamat email Anda dengan Submittable.



Tahap 5 – Mulai aplikasi Anda dalam kategori yang Anda pilih.
Harap dicatat bahwa setiap tim hanya diperbolehkan mengirimkan 1 aplikasi, dan hanya untuk 
satu 1 kategori. Jika tim Anda ditemukan mengirim lebih dari 1, kami hanya akan menerima 
yang terbaru sesuai dengan tanggal dan waktu pengajuan.



Tahap 6 – Jika Anda tidak dapat menyelesaikan aplikasi sekaligus, gulir ke bawah ke bagian
bawah halaman, lalu klik "Save Draft".



Tahap 7 – Untuk kembali ke aplikasi Anda, buka browser Internet Anda dan kunjungi: 
https://manager.submittable.com/ Masuk dengan ID akun dan kata sandi Anda.



Tahap 8 – Setelah masuk ke akun Anda, klik tombol "Saved Drafts".



Tahap 9 – Setelah Anda membuka tombol "Saved Drafts", klik "Continue" untuk kembali
ke draf Anda.



Tahap 10 – Lengkapi lamaran Anda, dan periksa semua jawaban.
Mohon diingat bahwa setiap tim hanya diperbolehkan mengirimkan 1 aplikasi, 
dan hanya 1 kategori. Jika tim Anda ditemukan mengirim lebih dari 1, kami
hanya akan menerima yang terbaru sesuai dengan tanggal dan waktu pengajuan.
Setelah Anda mengkonfirmasi semua jawaban Anda, klik “Submit".



Tahap 11 – Periksa inbox email Anda untuk email konfirmasi.  
Anda dapat meninjau kembali kiriman Anda dengan mengklik link yang tersedia.



Tahap 12 – Jika Anda ingin mengajukan ulang aplikasi lain, klik "Withdraw".
Harap dicatat bahwa setelah pengiriman ditarik, Anda tidak dapat
mengirimkannya kembali.



Jika Anda memiliki pertanyaan, silahkan email kami disvca@nus.edu.sg.

Untuk bantuan di platform Submittable, silahkan email support@Submittable.com

Untuk bantuan dalam Bahasa Indonesia, silahkan email incubation@unltd-Indonesia.org

http://socialventurechallenge.asia/

Deadline: 14th May 2017
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