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TUTORIAL PENGGUNAAN DASHBOARD PRODI
APLIKASI SIAKAD UNIVERSITAS KADIRI
Edisi 1. 7 Nopember 2016
(Segala perubahan di dasbord prodi otomotis berubah di dasbord mahasiswa)

1. Buka aplikasi dasbord prodi dengan klik icon seperti ini
2. Maka akan muncul tampilan seperti dibawah ini.

3. Untuk mengakses prodi, klik menu File – Open Conection

4. Kemudian masukkan user dan password yang sudah diberikan.
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5. Jika sudah berhasil masuk, maka menu-menu lain yang tadinya non aktif akan menjadi aktif.

SEBELUM MASUK

SESUDAH MASUK

6. Pada Menu Admin , disini yang diaktifkan hanya sub menu Mata Kuliah dan Waktu Kuliah
Sub menu Mata Kuliah berfungsi untuk mengelola mata kuliah
yang ada pada prodi.

Sub menu Waktu Kuliah berfungsi untuk mengelola lamanya
waktu kuliah

7. Penggunaan Sub Menu Mata Kuliah
a. Ada dua item fungsi pada sub menu mata kuliah yaitu Daftar dan Prasayarat. Daftar adalah menu-menu
yang berfungsi untuk mengelola mata kuliah di prodi, mulai dari menambahkan, mengedit dan menghapus
mata kuliah. Namun disarankan untuk operator dalam mengoperasikan menu ini selalu berkoordinasi
dengan ketua prodi agar tidak banyak terjadi kesalahan.

Tombol mengaktifkan dan menon aktifkan
mata kuliah yang akan dipakai pada kurikulum

Mencari mata kuliah
yang diinginkan.

Melihat kumpulan mata
kuliah yang sudah ada
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b. Menambah Mata Kuliah Baru
1. Klik tombol New
2. Kemudian isikan mulai dari kode MK sampai Jenis
Pelaksanaan.
3. Sesudah itu tekan tombol Save
Catatan :
 Pembuatan Kode MK mengikuti aturan yang
sudah ditetapkan.
 Menambah/mengurangsi SKS, mengganti
Nama MK harus menggunakan kode MK baru.

c. Mengedit Mata Kuliah.

1. Klik MK yang akan di
edit.

2. Lakukan edit yang
diperlukan pada bagian ini,
jika sudah klik menu Save.
3. Status aktif berfungsi untuk menampilkan pada saat di
pembuatan jadwal kuliah. Jika tidak diaktifkan maka saat
membuat jadwal kuliah tidak akan tampil MK tersebut.

d. Menghapus Mata Kuliah
Untuk menghapus MK yang faktor kesalahan dalam input data mungkin tidak masalah, tetapi jika
menghapus MK yang sudah ada sebelumnya, operator harap menannyakan kemabli pada Ka.Prodi.
Cara menghapus seperti mengedit, tinggal klik tombol Del.
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8. Penggunaan Sub Menu Waktu Kuliah
a. Klik Sub Menu Waktu Kuliah pada menu Admin.

b. Tambah, Edit atau Hapus waktu kuliah sesuai dengan aturan yang berlaku.

9. Pada Menu UNISIS , disini yang diaktifkan hanya sub menu seperti gambar berikut ini.
1. Sub Menu Mahasiswa untuk mengelola profile mahasiswa,
namun pada dasbord prodi fitur tidak tidak diaktifkan semua.
Hanya pada fitur tertentu sesuai tupoksi Prodi
2. Sub Menu Jadwal Kuliah untuk mengelola pembuatan
jadwal kuliah di Prodi.
3. Sub Menu Jadwal Kuliah Mahasiswa untuk mengelola hasil
dari pengisian KRS mahasiswa, cetak daftar hadir kuliah,
UTS, UAS, Lihat belum KRS. Lihat KRS perMahasiswa.
5. Sub Menu Jadwal Ujian untuk mengiputkan jadwal Ujian
4. Sub Menu Nilai Transfer untuk mengiputkan hasil konversi
MK mahasiswa.
6. Sub Menu Perwalian untuk mengiputkan data mahasiswa ke dosen
wali masing-masing.
5. Sub Menu Thesis/Skripsi untuk menginputkan data Skripsi maupun Tesis mahasiswa.
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10. Penggunaan Sub Menu Mahasiswa.
a. Klik Menu UNSIS – Mahasiswa, maka akan tampil gambar sebagai berikut.

1. Klik di tombol NIM, kemudian search
mahasiswa yang akan dicari.

Fitur yang bisa dilakukan prodi adalah
hanya tercantum di kotak ini

11. Penggunaan Sub Menu Jadwal Kuliah.
a. Klik menu UNSIS – Jadwal Kuliah, maka akn tampil seperti ini.

1. Klik New untuk
membuat
jadwal kuliah
baru

2. Isi semua item jadwal di
sini.

3. Jika sudah kilk
tombol create.
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b. Untuk mengedit jadwal kuliah yang salah.

1. Jika sudah klik
tombol modify.

2. Edit dibagian
disini

3. Klik salah satu
MK yang akan di
edit.

*) Untuk menghapus tekan tombol Del

12. Penggunaan Sub Menu Jadwal Kuliah Mahasiswa.
a. Klik menu UNSIS Jadwal Kuliah mahasiswa. Maka akan muncul tampilan sebagai berikut.

Untuk mengetahui pengisian KRS
mahasiswa sesuai daftar jadwal
Kuliah.

TUTORIAL DASHBOARD PRODI EDISI 1
b. Cara mencetak Daftar Hadir Kuliah/UTS/UAS.


Klik salah satu MK yang akan dicetak, kemudian akan muncul tampilan seperti ini.



Kemudian klik



Selanjutnya kilk tombol print, maka secara otomastis akan tampil pada aplikasi browser default.

pilih yang akan dicetak apa.

c. Cara cek KRS per mahasiswa.


Klik by Mahasiswa
seperti ini.

, maka akan tampil
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Ketikkan nama mahasiswa yang akan dicari, jika sudah klik nama tersebut, maka akan muncul MK
yang diKRS oleh mahasiswa.

d. Pada fitur Web

, adalah mengetahui total

mahasiswa di prodi yang sudah melakukan KRS (total record). Tidak perlu diedit.

e. Pada fitur Belum KRS

, adalah untuk mengetahui

siapa saja mahasiswa yang belum melakukan KRS. Bisa di copy di dan ditaruh di excel / word. Caranya
dengan klik satu kolom kemudian ctrl + A di keyboard, kemudian ctrl + V. Paste ke excel atau word.

13. Penggunaan Sub Menu Jadwal Ujian.
Masih di UPDATE
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14. Penggunaan Sub Menu Nilai Transfer/Konversi.


Klik di Menu UNSIS - Nilai Transfer/Konversi



Maka akan muncul tampilan seperti ini.

Klik disini untuk mencari mahasiswa yang akan dikonversi.
*) Jika nama mahasiswa yang dicari belum ada, maka
harus merubah dulu status mahasiswa pada menu
MAHASISWA statusnya diganti pindahan.

15. Penggunaan Sub Menu Perwalian


Klik menu UNSIS – Perwalian, maka akan muncul tampilan seperti ini.
Klik disini. Kemudian cari dengan
mengetikkan nama dosen.

Jika sudah dicari maka nama mahasiswa
bimbingan akan muncul disini. Tetapi
jika belum muncul berarti daftar
mahasiswa bimbingan dosen wali belum
diinput.

Klik disini. Untuk menambahkan nama
mahasiswa sesuai pembimbingan dosen
walinya, atau melalui field Import jika
sudah mempunyai data di excel, tinggal
copypaste.
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Ketikkan jumlah mahasiswa dalam bimbingan
dosen wali tersebut.
Maka akan muncul kolom sesuai jumlah
mahasiswa, kemudian paste dikolom ini dari data
excel .
Jika sudah muncul klik tombol import
(tunggu proses sampai selesai jangan di klik
tombol yang lain, karena masih proses ke siakad
masing-masing mahasiswa.)

16. Penggunaan Sub Menu Thesis/Skripsi


Klik menu UNSIS - Thesis/Skripsi, maka akan muncul tampilan seperti ini.

Klik disini untuk mencari
nama mahasiswa yang sudah
lulus skripsi / tesis.

Isikan data kelulusan mahasiswa
tersebut di kolom ini, kemudian jika
sudah selesai klik tombol save.

Tutorial ini masih hanya sementara, akan dilakukan update tutorial jika ada perubahan dalam
sistem dashboard Prodi. untuk itu harap menggunakan sistem dashboard Prodi ini dengan
bijak sesuai perintah dari Ketua Program Studi masing-masing.
Jika ada yang belum dimengerti dalam penggunaan aplikasi ini, harap menghubungi di
081259300666 Bpk. Imam Safi’I, ST. MT.
Terima Kasih.
Kediri, 10 Nopember 2016
TIM INJANIK

