LABORATORIUM KOMPUTER
SEKOLAH TINGGI TEKNIK SURABAYA
Jalan Ngagel Jaya Tengah 73-77 Surabaya 60284

PENGUMUMAN

No. 04/VIII/Lab. Komputer/2014
tentang

PENDAFTARAN KELAS ECC PADA
WEBSITE LABORATORIUM KOMPUTER
Diberitahukan bahwa mulai periode Ganjil 2014/2015, kegiatan Pendaftaran ECC akan
dilaksanakan secara online dengan mengakses website resmi Laboratorium Komputer yang
beralamatkan pada lkomp.stts.edu.
Layanan Pendaftaran ECC pada website Laboratorium Komputer akan tersedia pada:
hari/tanggal

: Senin, 01 September 2014

pukul

: 08.00 WIB s.d. 17.00 WIB

level ECC

: 1 dan 2

dan
hari/tanggal

: Selasa, 02 September 2014

pukul

: 08.00 WIB s.d. 17.00 WIB

level ECC

: 3 dan 4

Berikut ini prosedur Pendaftaran kelas ECC secara online:
1. Tekan tombol “Login” pada bagian atas halaman website.
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2. Masukkan informasi login berupa username dan password yang sama dengan username
dan password account di sim.stts.edu.

3. Apabila Anda belum pernah mengisikan informasi alamat email, akan tampil halaman
berikut. Isikan alamat email aktif Anda pada kolom yang tersedia. Jika sudah pernah
mengisikan email, lanjutkan ke langkah 5.

4. Periksa inbox email Anda, buka link pada email yang dikirim oleh Pusat Data Laboratorium
Komputer untuk melakukan verifikasi email.

5. Setelah verifikasi email berhasil, pilih menu Pendaftaran ECC pada bagian atas halaman
website.
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6. Akan tampil halaman yang memuat jadwal kelas sesuai level Anda. Pilih salah satu jadwal
yang dikehendaki dengan cara mengklik radio button, lalu tekan tombol “Submit”.

7. Anda akan diminta mengisikan NRP untuk mengkonfirmasi pilihan Anda.

8. Selanjutnya, akan muncul notifikasi yang menginformasikan pendaftaran sukses / gagal.

9. Jika berhasil, buka menu Jadwal untuk melihat jadwal kelas ECC yang telah dipilih. Jika
ternyata pendaftaran gagal, ulangi kembali.
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Jika menemui kesulitan account lkomp, seperti lupa password dan sebagainya, dapat
menghubungi ruang IT di L-102 mulai pukul 08.00 WIB s.d. 17.00 WIB. Apabila jika terjadi
keterlambatan pendaftaran maupun tidak terdapat jadwal ECC yang muncul pada halaman
pendaftaran, maka dapat menghubungi Ir. Agus Gunawan MSEE pada Rabu, 3 September 2014.
Demikian pengumuman ini dibuat untuk diperhatikan.

Surabaya, 30 Agustus 2014

Hendrawan Armanto, M.Kom.
Koordinator Laboratorium
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