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

PENGUMUMAN

No. 12/IX/Lab. Komputer/2015
tentang

PENGUMPULAN TUGAS ONLINE
Berikut ini prosedur pengumpulan tugas secara online:
1. Tekan tombol “Login” pada bagian atas halaman website.

2. Masukkan informasi login berupa username dan password. Username yang dimasukkan
adalah NRP praktikan. Password account lkomp.stts.edu sama dengan password
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.
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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, untuk memulai upload tugas, pengguna harus memilih
kelasnya dan minggu terlebih dahulu kemudian pengguna barulah dapat mengunggah
tugasnya. Oleh karena itu, pada upload tugas terdapat dua halaman, yakni halaman pilih
kelas dan form upload. Untuk dapat memilih kelas dan minggu, pilih menu Praktikum >
Upload Tugas. Maka Anda akan diarahkan ke halaman ini:

6. Anda dapat mulai mengunggah dengan menekan tombol Upload pada minggu dan kelas
yang diinginkan. Maka Anda akan diarahkan ke halaman Upload tugas sebagai berikut:
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7. Anda dapat mulai meng-upload tugas pada halaman ini. Pilih file yang akan di-upload pada
tombol Pilih File. File yang di-upload harus dalam bentuk zip. Pastikan semua file tugas yang
diperlukan telah digabungkan dalam satu file zip. Kemudian, tekan tombol Upload.
8. Setelah itu, apabila upload berhasil, Anda akan mendapatkan notifikasi bahwa upload
berhasil. History upload akan berisi urutan dan tanggal upload Anda. History upload juga
dapat menjadi bukti bahwa Anda telah mengunggah tugas. Sebagai catatan, Anda tidak
dapat men-download tugas yang sudah pernah Anda upload.
9. Apabila ingin melakukan perubahan terhadap file tugas yang sudah diupload, maka dapat
melakukan revisi dengan cara mengupload ulang. Pengumpulan tugas online dibuka ketika
praktikum yang bersangkutan sudah selesai dan berakhir pada 2 jam sebelum praktikum
berikutnya dimulai. Tugas tetap harus diprint dan dikumpulkan pada saat praktikum
berikutnya.
Demikian pengumuman ini dibuat untuk diperhatikan.

Surabaya, 28 September 2015

Hendrawan Armanto, M.Kom.
Koordinator Laboratorium
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