PANDUAN LOGIN CELOE-LMS
BAGI MAHASISWA TELKOM UNIVERSITY
Kamu mahasiswa TelU? ..... Pingin logi ke Learning Management System (LMS)
CELOE untuk belajar online? ......... begini caranya..
Langkah – Langkah Login ke CELOE-LMS via Web (versi Mobile-nya belum jadi yaaa..)
1. Akses domain CELOE-LMS di https://lms.telkomuniversity.ac.id . Sangat disarankan browsernya
pakai Google Chrome.
Ketik di sini domainnya

2. Klik “Login” pada pojok kanan atas, kemudian Klik “Connect with Office 365”

Klik yang ini

3. Login menggunakan akun SSO Office 365 kamu.
Akun SSO Office 365 itu yang mana ?.... Gampang, misalkan kamu selama ini tahunya akun SSO
kamu adalah “asihauliap@telkomuniversity.ac.id”. MAKA, akun SSO Office 365 kamu adalah ....
asihauliap@365.telkomuniversity.ac.id .... gampang kan...

Ketik akun SSO Office
365 kamu di sini

Terus Klik “Next”

4. Berikutnya masukkan password akun SSO kamu
Password ketik di sini

Klik “Sign in”

Kalau lupa Password, nih ada
petunjuk harus ngapain....

5. Jika kamu baru pertama kali login ke CELOE-LMS maka muncul tampilan berikut
Dialog box Ini untuk menanyakan apakah kita akan
otomatis di login-kan atau tidak ?
Jika klik “Yes” ... maka, kalau kamu login lagi setelah
memakai CELOE LMS pertama, maka akan otomatis
diarahkan ke Dashboard.. alias..login kita
dipercepat (dibantu).
Jika klik “No” .... maka, lain kali kalau login lagi,
harus melakukan persis sama dengan login pertama
kali...termasuk dialog box ini juga akan muncul
kembali
Kalau mau simple, klik saja “Yes”
6. Langkah 6 berarti kita sudah masuk ke LMS
Ini adalah MK yang kita
ambil sesuai KSM

Cari di sini

Ini adalah tampilan
Dashboard kamu... kalau
pertama kali login,
mungkin di minta isi profile
dulu..silahkan kalau mau
diisi dulu, klik submit,
kemudian masuk ke
Dashboard
Kalau mau mencari course
(MK) yang ga muncul
seperti gambar di atas,
dapat Klik “My Course”
kemudian cari MK yang
diinginkan dengan
memasukkan kode atau
prodinya

7. Klik MK yang ingin dibuka

Klik tanda bulatan ini untuk melihat MK Yang kita mau.
Di Gambar ini berarti ada 3 “lipatan” yang bisa dilihat

Misalkan sy Klik MK
Statistika Industri
TI-4211[HLL]

8. Masuk Ke dalam Isi MK (Course) dan selamat mempelajari konten (resource) seperti lecture
notes (file), video, atau link eksternal yang disedikan Dosen. Atau bisa juga mengerjakan
Activity yang diberikan Dosen seperti Quiz, Forum Diskusi, atau Assignment.
HATI-HATI YA.. DOSEN BISA PUNYA SETTING BATASAN..misalkan syarat waktu atau syarat
kelengkapan belajar (completion criteria)... kalau bingung dengan syarat yang ada ..tanya aja
dosennya langsung...

Ini nih..konten atau
aktivitas yang bisa kamu
gunakan buat belajar

Ingat ya..Online Learning itu banyak menekankan pada belajar dewasa dan mandiri...
dewasa berarti paham apa yang dilakukan dan bertanggungjawab dengan apa yang
dilakukan..mandiri berarti aktif membangun pemahaman dari sumber – sumber tersedia
..dan mengukur kemampuan apakah sudah sampai sasaran yang diinginkan..sebelum nanti
diuji oleh dosen

Selamat Belajar ya.........

PANDUAN TROUBLESHOOT
GAGAL LOGIN CELOE-LMS
BAGI MAHASISWA TELKOM UNIVERSITY
Kamu sudah melakukan langkah 1 sampai 3 di atas.. TAPI ...... setelah masukin password dan klik
“Sign in” malah nemu Dialog Box kayak gini .....

Ini adalah masalah GAGAL LOGIN.
Bisa karena salah masukin
password (ya ulang lagi masukin
yang benar).......
TAPI kalau sudah ulang juga masih
sama... berikut yang bisa dilakukan

Langkah – Langkah Jika Gagal Login di CELOE-LMS
1. Masuk ke igracias, Kemudian ke Menu Akun untuk melakukan perubahan password

Kita mau merubah password karena
syarat login ke CELOE-LMS harus
akun SSO Office 365 yang
passwordnya HARUS
berkarakteristik “STRONG”

2. Lakukan Pengubahan Password yang memenuhi karakteristik ‘STRONG Password”

Belum Memenuhi
Karena Karakter
Kurang (Min 8 dan
Maks 12)

Belum Memenuhi
Karena Karakteristik
“Weak Password”

Belum Memenuhi
Karena Karakteristik
“Medium Password”

INI SYARAT “Strong
Password”

Nah ini Baru “Strong
Password”

Kalau Sudah Klik
“Memperbaharui”

3. Setelah Password SSO masuk kategori “STRONG Password”, Lakukan Sinkronisasi di Menu
CELOE

Password kategori STRONG
yang tadi diubah, masih di
server TelU. Nah... Sinkronisasi
ini dibutuhkan buat ngirim SSO
kita dari TelU ke Office 365,
untuk menjadi password SSO
Office 365 yang memenuhi
persyaratan dari Office 365

4. Lakukan Sinkronisasi dengan terlebih dahulu memilih tahun akademik dan semester sebelum
mengklik “Sinkronisasi”

Step 1
Step 2

Step 3

5. Setelah klik “Sinkronisasi” akan ada pesan “SUCCESS”. Jika tidak ulangi lagi.
6. Setelah Pesan “Success” didapatkan, maka silahkan login kembali ke
http://lms.telkomuniversity.ac.id

JIKA SUDAH MELAKUKAN LANGKAH-LANGKAH TROUBLESHOOT INI, MASIH MENGALAMI GAGAL
LOGIN, SILAHKAN HUBUNGI CELOE SERVICES & HELPDESK

Fast Respon via WA

