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1. Pengenalan Portal student

 Berikut adalah langkah-langkah untuk masuk ke portal student.
1. Buka browser (disarankan menggunakan Mozilla atau google chrome)
2.

Ketik alamat url ini ( http://gici.eduedu.web.id/student/) untuk Gici Akademi
Akuntansi (http://gici.eduedu.web.id/student/) untuk akedemi Bahasa ASing
(http://gicistimik.eduedu.web.id/student/ ) untuk gici STIMIK pada address bar

3. Masukkan username dan password pada halaman login seperti gambar berikut ini:

Gambar 1. Halaman Login

4. Tekan tombol “SIGIN” untuk masuk ke portal student.
5. Setelah itu akan ditampilkan halaman seperti berikut ini.

Gambar 2. Halaman Dashb
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2. Ubah Biodata
 Berikut adalah langkah-langkah untuk merubah profil dan password.

Ubah profil
1. Pilih menu “Akun” > “Ubah Profil ”. Setelah itu akan tampil box profil seperti pada
gambar di bawah ini.

Gambar 3. Form Ubah Profil

Ubah Password
2. Pilih menu “Akun” > “Ubah Password ”. Setelah itu akan tampil box ubah password
seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 4. Form Ubah Password
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3. Lihat sub menu yang ada di menu Aktivitas
 Berikut adalah langkah-langkah lihat sub meun yang ada di menu Aktivitas

Lihat KHS


Pilih menu “Aktivitas”> “KHS” Setelah itu akan tampil halaman seperti gambar di
bawah ini:

Gambar 5 Form Hasil Studi Mahasiswa

Lihat Transkip NIlai


Pilih menu “Aktivitas”> “Transkip Nilai”

Gambar 6 Daftar Kumpulan Nilai Mahasiswa

Lihat Jadwal


Pilih menu “Aktivitas” > “Jadwal”
Setelah itu akan tampil halaman seperti pada gambar berikut:

Gambar 7 Form Jadwal Mata Kuliah

Bimbingan Online di Menu Civitas


Pilih menu “Civitas”> bimbingan, Atau bimbingan akademik dan Pembimbing Skripsi Setelah
itu akan tampil halaman seperti gambar berikut ini,

Gambar 8 Form Bimbingan Online
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Mahasiswa bisa melakukan chating dengan dosen pembimbing dengan cara klik
tombol “Comment”pada kolom komentar sesuai dengan mata kuliah yang akan
dikonsultasikan, seperti gambar berikut ini:

Gambar 9 coment

KRS Online


Pilih menu “Aktivitas” > “KRS Online” Setelah itu akan tampil halaman seperti pada
gambar berikut:

Gambar 10 Form Belanja Mata Kuliah



Pada halaman ini mahasiswa bisa memilih mata kuliah yang ditawarkan dengan cara
mencentang box pada kolom paling kiri mata kuliah yang dipilih.



Setelah mahasiswa mengambil mata kuliah secara online, maka mata kuliah tersebut
akan masuk dalam Kartu Rencana Studi mahasiswa.
 Catatan: Mahasiswa tidak bisa melakukan KRS online sebelum melakukan
pemnbayaran semester terlebih dahulu.
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Lihat Absensi
 Berikut adalah langkah-langkah untuk melihat absensi mahasiswa: Pilih menu
“Aktivitas” >“Absensi”

Gambar 11 Form Rekap Kehadiran Mahasiswa

Materi dan Tugas Perkuliahan
 Berikut adalah langkah-langkah untuk lihat/download materidan Tugas
perkuliahan:


Pilih menu “Aktivitas” > “Materi” Setelah itu akan tampil halaman seperti pada
gambar berikut:

Gambar 12 tampilan materi
- Klik download materi untuk download materi
- Klik download tugas untuk download tugas
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JadwalUTS dan UAS
 Berikut langkah-langkah untuk melihat jadwal UTS dan UAS:


Pilih menu “Aktivitas”>“Jadwal Ujian”
Setelah itu akan tampil halaman seperti gambar berikut ini:

Gambar 13 Form Notifikasi Jadwal Ujian
Catatan:

Informasi jadwal ujian tidak dapat dibuka jika tidak dinputkan dan dibuatkan jadwal
sebelumnya oleh BAAK.
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4. Tagihan dan History Pembayaran
Tagihan dan History Pembayaran
 Berikut adalah langkah-langkah untuk melihat absensi Tagihan dan history
pembayaran mahasiswa.


Pilih menu Keuangan > Tagihan Setelah itu akan tampil halaman seperti gambar
berikut ini :

Gambar 14 Form Tagihan Keuangan Mahasiswa
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5. Pengisian Formulir

PengisianFormulir
 Berikut adalah langkah-langkah untuk mengisi formulir:


Pilih menu Formulir Setelah itu akan tampil halaman seperti gambar berikut ini:

Gambar 15 Form Formulir Mahasiswa



Mahasiswa bisa memilih jenis formulir yang akan diajukan, seperti formulir saran,
formulir sidang akhir, formulir sidang usulan penelitian, dll.
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6. Keluhan
1. Keluhan
Fasilitas ini digunakan untuk menyampaikan masalah-masalah yang ada dalam sistem
ini. Dengan adanya fasilitas ini, membuat sistem yang dikembangkan menjadi lebih baik.

Gambar 16 Form Formulir Mahasiswa

PANDUAN PORTAL STUDENT
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Gici Business School
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