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A. USER LOGIN

(Daftar Kode Login Dosen Terlampir)
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Ketikkan Kode Login
Bapak/Ibu! (Kode)
Ketikkan pasword
Bapak/Ibu di sini!
(kondisi awal unimus)
Setelah login dapat
diganti sendiri

Ketikan kode verifikasi
persis seperti di
atasnya,

Jika belum berhasil login
klik untuk mengacak kode
verifikasi baru
Klik jika username,
pasword, dan
verifikasi telah terisi
dengan benar

Kunci Login

Setelah Bapak/Ibu berhasil login akan muncul halaman seperti di bawah ini, perhatikan di
kanan atas nama dan foto telah sesuai.
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B. PROFIL
1. Lihat

Clik untuk melihat profil
pribadi

Untuk melihat profile Bapak/Ibu klik profil pada menu di atas.
Selanjutnya akan tampil seperti gambar di bawah ini.
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klik untuk mengedit profil Bapak Ibu jika data yang tertera
tidak/kurangbenar.
Namun tidak semua data yang tertera dapat Bapak/Ibu edit sendiri, untuk membetulkan
data yang tertera pada field yang tidak bisa di edit tersebut, Bapak/Ibu harus kliring ke
BAUK/Kepegawaian (Bp. Mulyono) selanjutnya data biar dientri oleh Kepegawaian.
Misalnya semerti field pangkat/golongan dan status kepegawaiain.

2. Data Keluarga
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Data keluarga Bapak/Ibu kalau belum dientri, disediakan menu tambah
di klik
saja untuk menambahkan anggota keluarga Bapak/Ibu adapun form pengisiannya seperti
gambar berikut.

Ketikan / isikan nama hubungan keluarga (suami/istri / anak) tempat lahir dan tanggal
lahirnya masing-masing, selanjutnya akan nampak masuk kedalam daftar sebagai berikut.
Selanjutnya bila telah di isikan tampilan data profil keluarga bila telah disikan

Di klik [Lihat detail], selanjutnya akan muncul daftar anggota keluarga Bapak/Ibu seperti
Menu untuk tambah, edit, dan
data berikut.
hapus daftar anggota keluarga

3. Edit
Klick icon Edit Data profil pribadi Bapak/Ibu.
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Layar Edit
Isikan data-data pada form yang masih kosong atau edit data jika data yang tertera tidak
sesuai.
Pengisian data diri Bapak/Ibu di atas harus benar-benar sesuai, karena data ini yang
dijadikan sebagai data akademik Bapak/Ibu yang resmi digunakan di Kepegawaian Unimus.

4. Upload foto
Klik Upload
Foto

Uploadkan foto Bapak/Ibu yang paling bagus, pada menu upload foto.
Namun sebelum upload foto, yakinkan dulu foto Bapak/Ibu telah ada
dalam komputer yang digunakan atau dalam flasdisk yang
telahtersambung dengan komputer.
Selanjutnya ikuti prosedur pencarian file [Browse] , cari file foto Bapak
ibu dari folder di komputer.
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Pastikan foto Bapak/Ibu dalam bentuk file telah ada dalam komputer / flashdisk telah
terpasang pada komputer yang Bapak/Ibu gunakan.
klik untuk mencari file foto
Cari dari folder dalam komputer Bapak/Ibu!

Pilih / klik foto Bapak/Ibu selanjutnya pilih open atau doubleklik.
Maka nama file foto Bapak/Ibu akan tertera di sini:
Setelah yakin nama fotonya masuk di kotak
tersebut maka langsung klik
Tunggu beberapa saat sampe keluar pesan:

Selanjutnya Bapak/Ibu dapat melihat foto dan akan tertera di SiAmus jika klik menu yang
lainnya.
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Namun demikian ukuran (size) foto Bapak ibu diusahakan jangan terlalu besar, sebaiknya di
bawah 10 MB, kalau foto itu hasil foto camera digital dengan pixel yang tinggi, perlu diedit
terebih dahulu dan dikecilkan ukuran pixelnya.

C. PERKULIAHAN
Menu perkuliahan di sini berisi jadwal mata kuliah yang di ampu oleh
Bapak/Ibu pada setiap semester gasal/genapnya.
Di menu ini juga Bapak ibu dapat melihat daftar mahasiswa yang ikut
kuliah dalam mata kuliah yang terdaftar.
Apabila Mata Kuliah Bapak/Ibu yang diampu belum nampak dalam
daftar perkuliahan, Bapak/Ibu dapat melaporkan/memverifikasi ke
admin program studi yang bersangkutan.

Klik untuk melihat jadwal lengkap dan
entri kehadiran mengajar
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Jika nama mata kuliah di klik, maka jadwal lengkap akan tampil sebagai berikut jika di klik.

Klik untuk mengentri dan
melihat kehadiran kuliah
tersebut.

untuk melihat dan mengentri kehadiran, di klik pada menu [Lihat]
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Entri kehadiran dosen yang bisa di isi setiap setelah selesai mengajar, (sama seperti Bapak/Ibu
mengisi absen kuliah manual)
Bapak ibu cukup memilih tanggal kuliah dan mengetikan judul materi kuliah saat kuliah saja,
waktu kuliah otomatis sesuai jadwal, daftar hadir akan tertera seperti gambar berikut.
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D. PENILAIAN
Untuk penilaian gunakan menu penilaian, penilaian di sini hanya dilakukan
sekali di akhir perkuliahan/semester/ akhir blok , dan nilai yang di entrikan
ke mahasiswa hanya nilai akhir berbentuk Huruf (A, B, C, D, dan E), bagi
mahasiswa yang tidak memenuhi syarat diberi kode T dan yang tidak aktif
kuliah otomatis jika tidak diubah nilainya 0.
Klik untuk melakukan
penilaian
penilaian

Pilih menu [Entry] untuk melakukan penilaian, selanjutnya daftar mahasiswa akan terlihat
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Isikan Huruf A, B,
C, D, E atau T

SIMPAN

Klik simpan jika nilai benar-benar telah sesuai.

Nilai akan tersimpan.
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E. KRITIK DAN SARAN
BAPAK/IBU DAPAT MENULISKAN KRITIK DAN SARAN, MENGGUNAKAN MENU INI

Klik untuk kritik
dan saran

CONTOH KRITIK DAN SARAN DARI PENGGUNA SIAMUS

ENTRI SARAN

Dengan mengklik tanda [+], Bapak/Ibu dapat memasukkan kritik dan saran.
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Form untuk entri kritik dan saran

F. GANTI PASSWORD

Fasilitas ini untuk mengganti pasword Bapak/Ibu.
Segera gantikan pasword standar awal “unimus” dengan pasword yang hanya diketahui
sendiri, namun catat dan simpan dengan rapi, sehingga pasword tersebut tidak lupa.

Setelah pasword diganti, kami pun dari tim TIK tidak tahu pasword Bapak/Ibu karena
berbentuk kode enkripsi. Kami hanya bisa mengubah pasword Bapak/Ibu ke posisi awal.
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G. KALENDER AKADEMIK
Kelender akademik dan informasi umum dapat diakses oleh pengguna siamus tidak perlu
login terlebih dahulu

Selamat menggunakan SiAmus
Semoga Sukses Unimue semakin berkualitas!
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