Aplikasi Lecture Digital Assistance
merupakan aplikasi berbasis web yang di
gunakan oleh dosen dalam kegiatan
akademik, di sertai portofolio Dosen ,
Absensi, Dll sebagai pendukung tugas
dosen di lingkungan Universitas

PANDUAN
UBL-Apps
Lecture Version

UBL Apps Developer

 Digital Absensi
Digital absensi kegiatan pengambilan data secara elektronik guna mengetahui
jumlah kehadiran pada suatu acara termasuk kegiatan belajar mengajar yang
ada di lingkungan Universitas Bandar Lampung.
Keuntuangan pengambilan data secara elektronik adalah untuk memudahkan
rekapitulasi, mempermudah kegiatan monitoring keaktivan mahasiswa dan
lebih efisien.
Digital absensi di lakukan dalam berbagai aplikasi, baik melalui mobile phone
atau web browser. Berikut alur kegiatan dalam digital absen yang di lakukan
di lingkungan UBL.
Prioritas pertama yang di lakukan adalah absensi dengan melakukan scaning
QR Code pada D-KTM mahasiswa. Jika ada permasalahan pada sisten
tersebut, absensi di lakukan melalui web browser, dan apabila kedua sistem
tersebut terjadi permasalahan maka akan di lakukan postpone absensi.

•Melakukan Scanning QR
Code, pada setiap
mahasiswa yang hadir
pada kelas tersebut, dan
mengisi BAP melalui
aplikasi Mobile

Android Phone

WEB Browser
•Memanfaatkan layanan
absensi yang ada pada
SIATER dengan hak akses
dosen. absensi di lakukan
dengan cek lis. pada
kolom yang di sediakan

•Meminta absensi berupa
kertas pada staff TU Prodi
•Staff TU parodi akan
menginput abses jika
absen digital kembali
beroperasi

Postpone
Absens

 Digital Absensi Via Mobile Phone
Berikut adalah alur absensi via mobile phone

 Mengunduh aplikasi Absensi UBL
1. Buka Play Store pada android phone anda.
2. Kemudian ketik “absensi ubl” pada kolom search dan install

3. Pastikan pada android phone anda sudah terpasang aplikasi absensi
UBL, jika sudah terpasang artinya anda sudah memiliki aplikasi
absenUBL

 Login aplikasi Absensi UBL
1. Buka aplikasi absensiUBL pada android phone anda maka akan tampil
form untuk username dan password

Username berupa NIDN
Password Sesuai Siater

Klik login

2. Pada tampilan menu, pilih absensi mahasiswa maka akan tampil
tampilan sebagai berikut.

3. Tampilan yang menandakan kelas yang akan anda lakukan digital
absen. Kemudian pilih scan, maka akan ada tampilan sebagai berikut.

4. Arahkan kamera smartphone anda pada QR Code yang di berikan
mahasiswa pada D-KTM

5. Lakukan pada semua mahasiswa, dan isi Berita ancara perkuliahan
pada kolom berikut,

 Digital Absensi Via Web Browser
1. Buka Web Browser Pilihan Anda
2. Ketik alamat URL http://siater2.ubl.ac.id
3. Maka tampil halaman berikut

4. Input Usernama dan Password sesuai dengan Password Siater Anda

Login

Username Berupa NIDN

Password Sesuai Siater

5. Bila Login belum berhasil, Username dan Password tidak sesuai
ataupun lupa, silahkan untuk mereset password, atau silahkan email ke
help.ubl.ac.id untuk mendapatkan respon dari kami.

6. Setelah berhasil login ada menu sebagai berikut.

7. Pilih menu absensi Mahasisiwa,
Penting : Absensi akan tampil sesuai dengan Mata pelajaran yang anda
ampu, pada hari dan jam tersebut.

8. Input absen dengan melakukan cek lis. Pada kolom yang di sediakan.
Klik mahasiswa yang masuk, dan lewatkan jika mahasiswa tidak
masuk.

9. Input Berita acara mengajar pada kolom yang di sediakan
10. Klik Simpan

 Postpone Absensi
Fitur ini dapat di lakukan bila terdapat kondisi sebagai berikut :
1. Aplikasi android dan aplikasi web untuk AbsenUBL mengalami
gangguan, dan tidak dapat di akses.
2. Aplikasi sudah tertutup karena waktu mengajar yang sudah habis dan
absensi belum di lakukan.
Tata cara Postpone absensi.

