TUTORIAL PENGGUNAAN WEBEX DI KULON UNIVERSITAS DIPONEGORO
Tahapan Aktifasi Akun Webex
Tahapan ini dilakukan bagi pengguna KULON UNDIP yang belum pernah menggunakan
Webex untuk Video Conference melalui aktifitas di KULON UNDIP.
Langkah-langkah:
1. Login ke SSO UNDIP dan masuk ke Email di dashboard SSO.
2. Jika belum pernah menggunakan email SSO, maka akan ada permintaan setting Outlook
Mailbox. Silakan diisi setting tersebut dengan Zona Waktu: Bangkok, Hanoi, Jakarta.
SIMPAN.
3. Cek inbox email SSO dan cari email masuk dari CISCO, seperti gambar berikut:

4. Tekan tombol Activate warna biru.
5. Tunggu hingga muncul laman Webex CISCO, isi permintaan password sesuai aturan yang
berada di sisi kanan isian password (Ctt: harap dihapalkan atau dicatat password ini).
6. Kemudian klik Sign in di atas pojok kanan laman Webex.
7. Masukkan alamat email SSO dan password yang dimasukkan di langkah ke-5.
8. Aktifasi SELESAI, laman yang akan terlihat adalah seperti pada gambar berikut:

Penggunaan Webex untuk Video Conference di KULON UNDIP
Bagi pengguna KULON UNDIP yang sudah aktifasi akun Webex, maka bisa
menggunakan Webex untuk Video Conference dengan mahasiswa.
Langkah-langkah:
1. Login ke SSO UNDIP, masuk ke Kuliah Online pada dashboard SSO.
2. Setelah masuk ke KULON UNDIP, klik My Courses di menu sebelah kiri layar dan klik mata
kuliah yang akan menggunakan Video Conference, seperti pada gambar berikut:

3. Setelah masuk mata kuliah tersebut, klik gambar roda gigi pada sebelah kanan Nama Mata
Kuliah dan klik Turn editing on, seperti pada gambar berikut:

4. Pada seksi dimana akan diadakan Video Conference, klik Add an activity or resource,
seperti pada gambar berikut:

5. Pilih ACTIVITIES - External tool, dan klik Add

6. Isi Activity name

7. Pilih Webex Education Connector di menu pilihan Preconfigured tool

8. Klik Save and return to course

9. Klik nama aktifitas yang telah dibuat di atas, misal pada nama yang telah dibuat
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10. Pada menu setup, scroll ke bawah dan klik Virtual Meeting, lalu klik Apply

11. Klik menu Virtual Meeting dan klik + New Meeting

12. Jika ada menu untuk Sign in ke Webex, klik Sign in Webex. Biasanya setelah aktifasi dan
sign in seperti pada langkah Aktifasi Webex, menu ini tidak muncul. Namun jika masih
ada, silakan lakukan sign in ke Webex terlebih dahulu.

13. Choose Host Center dengan klik Meeting, kemudian isi nama aktifitas Video Conference,
tanggal dan waktu mulai (Ctt: tidak boleh di waktu yang telah lewat), serta durasi Video
Conference.

14. Klik Create meeting

15. Klik host untuk memulai Video Conference dengan mahasiswa jika waktunya telah
sampai, sesuai skedul mulai. (Ctt: jika waktunya belum sampai, mahasiswa tidak bisa klik
JOINT atau bergabung dengan sesi Video Conference tersebut.)

16. Setelah host di-klik, maka akan ditampilkan laman Webex Cisco.
Pada pertama kali penggunaan, maka akan ditampilkan laman Webex Cisco:
• Ada dua pilihan dalam menjalankan Video Conference, bisa menggunakan Join from
your browser (menggunakan browser untuk menjalankan Video Conference) dan open
the desktop app (menggunakan aplikasi pada operating system Windows atau IOS).
• Menggunakan Join from your browser punya kelebihan tidak usah install aplikasi ke
Windows/IOS, tapi memiliki kekurangan tidak support semua browser dan tidak
semua fitur bisa tampil.
• Menggunakan open the desktop app punya kelebihan bisa menampilkan semua fitur,
tapi harus download installer aplikasi dan install aplikasi terlebih dahulu. Namun
download dan install aplikasi ini hanya sekali saja di penggunaan pertama kali, setelah
itu tidak perlu download dan install aplikasi lagi.
• Disarankan menggunakan open the desktop app agar semua fitur video conference
seperti share slide power point (ppt) dan virtual white board bisa muncul semua.
Ctt: Download aplikasi dan install aplikasi terlebih dahulu (untuk pertama kali
penggunaan Webex)

Pada kasus pengguna sudah menginstall aplikasi Webex pada operating system
Windows/IOS, klik Allow pada tampilan berikut:

17. Klik Start Meeting dan nyalakan Video dan Audio (Ctt: Berikan izin akses untuk Kamera
dan Mikropon jika ada permintaan akses Kamera dan Mikropon dari sistem).

18. Menunggu mahasiswa untuk bergabung dalam video conference

19. Menampilan daftar mahasiswa peserta Video Conferenc: klik tombol participant. Daftar
peserta akan muncul di sebelah kanan layar.

20. Mahasiswa diminta mematikan kamera dan mikropon terlebih dahulu, dan hanya
menyalakan kamera dan mikropon ketika diminta dosen (untuk berkomunikasi, bertanya
dll).
21. Untuk menampilkan slide power point (ppt) atau white board, klik tombol share.

22. Untuk merekam aktifitas, tekan tombol record di tengah. Hasil recording akan ada di submenu pastmeeting di menu Virtual Meeting.
23. Untuk mengaktifkan fungsi chatting, tekan tombol chat di sebelah kanan hide/show
participant.
24. Silakan mengeksplorasi fitur-fitur lain dari fasilitas ini.
25. Untuk mengakhiri Video Conference, klik tanda silang merah.
SELAMAT MENCOBA DAN BERLATIH

