TIPS SUKSES
MENGGUNAKAN EDLINK
BAGI DOSEN
1. Pastikan jaringan Anda lancar
2. Baiknya persiapkan dulu materi atau
soal-soal Quiz secara terencana jauhjauh hari / tidak mendadak
3. Untuk
melakukan
diskusi,
pastikan
membuat forum diskusi di Menu Diskusi
> Klik bagian "Apa yg ingin anda
bagikan?" > Pilih Material / Tugas / Quiz.
Agar diskusi Anda masuk ke aktivitas
pembelajaran
4. Presensi hanya ada di Mobile Apps
EdLink.
Di
website
edlink.id
tidak
tersedia. Presensi langsung dapat dilihat
di SiAkad dgn ketentuan status diubah
menjadi selesai.
5. Pengguna
IOS
silakan
untuk
akses
melalui website edlink.id

Min. Ver. 5.0

TIPS SUKSES
MENGGUNAKAN EDLINK
BAGI MAHASISWA
1. Pastikan jaringanmu lancar
2. Jangan mengumpulkan tugas dengan
mendadak,
periksa
kembali
deadline
yang tertera pada setiap tugas.
3. Periksa jawabanmu kembali sebelum
menjawab Quiz, karena hasilnya akan
langsung terlihat.
4. Pastikan menjawab Tugas di kolom
Jawaban bukan di Komentar.
5. Pengguna
IOS
silakan
untuk
akses
melalui website edlink.id

Min. Ver. 5.0

PERBEDAAN BAGIKAN
MATERI , TUGAS DAN QUIZ
1. MATERI
Materi digunakan Dosen untuk berbagi informasi
mengenai mata kuliah dan Mahasiswa dapat melakukan
diskusi di dalamnya. Setiap aktifitas yang mahasiswa
lakukan di dalam materi akan tercatat di laporan.

Materi yang
dibagikan
Dosen

Kolom komentar
untuk Mahasiswa
berdiskusi

Ini adalah contoh
laporan yang akan
dilihat Dosen.
- Jumlah View
- Banya komentar
- Jumlah download
materi
- Lama video dilihat

Flow Mahasiswa

Flow Dosen

PERBEDAAN BAGIKAN
MATERI , TUGAS DAN QUIZ
2. TUGAS
Tugas digunakan Dosen untuk memberikan tugas disertai
file pendukung dan video. Dosen juga dapat langsung
menilai dan memberikan feedback.
Mahasiswa dapat menjawab disertai dengan file
pendukung.
File -> .xls .xlsx .pdf .doc .docx .ppt .pptx

Klik bagian ini untuk
menjawab Tugas
Dosen

Isikan jawaban di
kolom jawaban dan
dapat ditambahkan
file pendukung
Akan ada kolom
Anggota untuk
melihat mahasiswa
yang sudah
mengerjakan

Klik "Lihat"
Dengan mudah
dosen dapat
memberikan nilai
dan koreksi

Flow Mahasiswa

Flow Dosen

PERBEDAAN BAGIKAN
MATERI , TUGAS DAN QUIZ
3. QUIZ
Tugas dapat dimanfaatkan untuk Dosen memberikan
tugas berupa pilihan ganda. Quiz sementara ini dapat
dibuat di website edlink.id (mobile apps segera menyusul
di rilis selanjutnya).
Mahasiswa dengan mudah dapat mengerjakan Quiz di
mobile apps atau website EdLink.

!!! Ikuti langkah-langkah
dalam menjawab dan
pastikan jawaban benar !!!

Klik Mulai Quiz
untuk
menjawab

Klik "Lihat Hasil"
untuk melihat
mahasiswa yang
sudah mengerjakan

Hasil Kuis akan
langung terlihat
setelah menyelesaikan
semua pertanyaan

Klik "Lihat Ranking"
Untuk melihat nilai
serta Peluang
Curang

Flow Mahasiswa

Flow Dosen

INFO SEPUTAR BOX
"Apa yg ingin Anda bagikan?"

1.

Mahasiswa yang membagi informasi di (kotak
merah) tidak akan tercatat di laporan Dosen.
2. Mahasiswa akan tercatat di setiap laporan jika
Dosen menggunakan fitur (kotak biru).
Pertanyaannya, lalu apa fungsinya jika post di
(kotak merah)?
EdLink menyediakan untuk pengguna dalam
sharing berbagai informasi bermanfaat yang dapat
dilihat oleh pengguna lain di dalam satu kelas.
EdLink #KuliahSemakinMudah

