Aplikasi Beasiswa
Untuk mengetahui berita terbaru tentang beasiswa silakan kunjungi Website www.stainkudus.ac.id
di bagian slide berita ataupun pada pengumuman. Dan untuk menuju ke aplikasi beasiswa anda bisa
klik menu ‘BEASISWA ONLINE’.
Menuju ke
aplikasi

Slide berita

Pengumuman

Anda juga bisa langsung mengunjungi aplikasi ini di : http://112.78.45.99/beasiswa, di bagian bawah
terlihat bahwa ada beasiswa yang sedang aktif dan waktu yang terisa untuk mendaftar.

Untuk login ke aplikasi ini gunakan NIM Anda dan untuk password menggunakan tanggal lahir Anda
dengan format : yyyymmdd, lihat keterangan di bawah kotak login.

Berikut adalah tampilan ketika Anda berhasil login pada aplikasi. Klik Icon Daftarkan Diri untuk ikut
serta program beasiswa yang aktif. Arahkan mouse di atas gambar maka akan muncul dua icon
“LIHAT FOTO” dan “GANTI FOTO”. Lihat Foto untuk melihat foto Anda, dan Ganti Foto untuk
mengganti foto. Foto yang diupload haruslah foto yang resmi.

Kemudian setelah anda klik icon Daftarkan Diri maka Anda akan diarahkan ke Form Ubah Biodata ,
silakan lengkapi formulir, formulir terdiri dari 4 tabulasi, untuk berpindah antar tab silakan klik Isian
data selanjutnya atau anda bisa klik di bagian tab headernya.

Untuk menyimpan data yang telah anda inputkan klik tombol Simpan Perubahan Data. Atau setiap
kali anda melakukan perubahan data silakan klik Tombol ini. Tombol ini berada di tab ke empat dari
formulir ubah biodata.

Setelah anda melengkapi formulir biodata anda, maka anda akan diarahkan ke langkah selanjutnya
yakni pengisian data penggunaan beasiswa. Pengisian ini wajib dilakukan karena berkaitan dengan
pencetakan dokumen penggunaan beasiswa. Untuk melakukan pengisian silakan ketikkan pada isian
penggunaan beasiswa kemudian klik Tombol Tambahkan, maka akan muncul item yang anda ketikkan
di bawahnya beserta tombol untuk menuju ke langkah selanjutnya.

Langkah selanjutnya adalah upload file, untuk mengupload file klik tombol UPLOAD, akan muncul
kotak dialog yang menanyakan dimana lokasi file yang akan diupload. File yangd diupload harus
berupa gambar bertype jpg atau png dan berukuran max 2MB. Setelah anda berhasil upload maka
akan muncul tombol PREVIEW, tombol ini berfungsi untuk melihat gambar yang telah berhasil anda
upload.

Proses terakhir adalah proses pencetakan dokumen yang nantinya dokumen tersebut akan
dikumpulkan ke Unit Layanan Kemahasiswaan dan Akademik, sebagai tanda bahwa Anda telah
mendaftar lewat aplikasi ini. Pencetakan dokumen tidak dapat dilakukan bila Anda belum melengkapi
secara penuh kebutuhan data pada aplikasi ini. Indikator kelengkapan data yang telah dipenuhi dapat
dilihat pada progress bar yang berada di bawah menu atau di atas foto Anda. Jadi sebelum indikator
menunjukkan 100% maka Anda tidak bisa melakukan pencetakan dokumen. Akan ada pesan
kesalahan yang akan mengarahkan Anda dimana kebutuhan data yang belum dipenuhi. Klik link error
di akhir kalimat (yang berwarna biru) untuk menuju ke formulir yang belum dilengkapi.

Setelah progress bar menunjukkan indikator 100%, artinya anda telah melengkapi semua kebutuhan
data, maka Anda bisa melakukan pencetakan dokumen. Tampilan akan menjadi seperti berikut :

Untuk keamanan dan privasi data pribadi Anda, maka SANGAT DISARANKAN untuk merubah
password Anda. Caranya klik menu Ubah Password kemudian pada isian password, ketikkan password
yang diinginkan dan klik tombol Reset Password. Sebelum klik tombol reset password, Anda harus
ingat betul password Anda, karena setelah tombol ini diklik maka aplikasi akan Log Out secara
otomatis. Dan selanjutnya ketika anda login maka password yang Anda gunakan bukan lagi
menggunakan tanggal lahir melainkan password yang sudah Anda Reset tadi.

Untuk melakukan editing data anda juga dapat berpindah dari formulir satu ke formulir yang lain
dengan cara klik Menu User yang berada di samping kiri aplikasi.
Apabila Anda mengalami kesulitan, atau menemukan kejanggalan data silakan hubungi Unit
Teknologi Informasi dan Pangkalan Data, Gedung Laboratorium Lt. 3.

