PENGELOLAAN MAHASISWA – MENU REGISTRATION MANAGEMENT
Merupakan menu yang berfungsi untuk mengelola maupun mengetahui informasi data ketika registrasi berlangsung atau setelah registrasi.

Registration Management – Registration Status
Fasilitas untuk mengetahui informasi status registrasi berdasarkan program studi, masa registrasi (pre registration, final registration, PRS) serta
aksi tertentu ketika registrasi.

Registration Management – Changing Class
Fitur yang menangani pindah kelas untuk mahasiswa di prodi masing-masing.

Study kasus :
Mahsiswa dengan nama ian
agustiawan akan dipindah dari
kelas IFX-34-1 ke TI-32-04
Matakuliah manajemen mutu

Pindahkan bullet radio button pada kelas yang diinginkan, kemudian Update.
Pindah kelas dapat dilakukan jika registrasi yang dilakukan mahasiswa belum fix
(belum cetak KSM)

Class
Quota
Remaining Reservation

: Semua kelas diselenggarakannya matakuliah yang dipilih [kelas sebelum dipindah maupun yang akan dipindah]
: Kuota yang tersedia sesuai dengan baris kelas
: Kuota tersisa yang belum fix (belum cetak KSM) dan bisa dipesan

Study kasus :
Klik radio button sesuai baris kelas yang akan menjadi tujuan pemindahan kelas.
Quota : 80 mengindikasikan tersedia 80 kuota untuk mahasiswa
Remaining reservation : 1 mengindikasikan jumlah yang masih bisa dipesan
Klik update

Setelah dipindahkan Manajemen Mutu
mahsiswa Ian Agustiawan akan
berpindah ke kelas TI-32-04
Quota akan tetap menjadi 80
Sedangkan remaining reservation
semula 1 karena sudah dipesan akan
berkurang menjadi 0

Sedangkan Manajemen Mutu pada kelas IFX-34-1 akan berubah
remaining reservation menjadi 32 yang semula 31 Karena salah satu mahasiswa nya sudah berpindah ke kelas TI-32-04
Quota akan tetap menjadi 80
Sedangkan remaining reservation semula 1 karena sudah dipesan akan berkurang menjadi 0

Pemindahan mahasiswa dapat dilakukan jika pemesanan belum fix (mahsaiswa belum cetak KSM).
Jika terdapat kasus mahsiswa sudah cetak KSM maka registrasi mahasiswa yang akan dipindahkan dapat di reset terlebih dahulu baru kemudian
dpindahkan.
Reset registrasi mahasiswa :
1. Pilih menu Pilih mahasiswa kemudian tentukan mahasiswa

2.

Tekan Reset

Registration Management – Manage Pre Registration
Fitur untuk mengalokasikan mahasiswa yang telah registrasi ke dalam kelas-kelas tertentu (mentransfer peminatan ketika registrasi bayangan
(pre registration) ke registrasi normal (final registration).
Tahapan manage student yaitu :
1. Mahasiswa telah melakukan registrasi bayangan (pre registration) jika ada
2. Dilakukan sebelum mahasiswa melakukan cetak KSM
3. Klik aksi manage students, kemudian akan tampil detail sebagai berikut :

Checklist untuk memilih mahasiswa
yang akan dipindahkan

4. Pilih mahasiswa yang ingin dipindahkan peminatan matakuliah yang telah dipilih ketika registrasi bayangan(informasi kelas di sebelah
kiri), sehingga ketika registrasi normal akan berpindah kelas(informasi kelas di sebelah kanan).

Registration Management – Study Card Check
Fitur untuk melakukan pengecekan KSM melalui kode (serial number) tertentu.

Masukkan serial number KSM
Klik untuk mencetak KSM

