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Tujuan adanya EdLink

afte
r

befo
re

befo
re✓ Menjembatani kegiatan perkuliahan

mahasiswa dan dosen

✓ Memberikan kemudahan berbagi 

informasi, materi perkuliahan, dan 

tempat diskusi yang nyaman dalam 

satu genggaman



after

before before

✓ Mendukung kegiatan perkuliahan secara efisien

✓ Mudah berbagi info terbaru kampus kapanpun dan

dimanapun

✓ Bisa cek data dosen dan mahasiswa nasional sesuai

data forlap dikti

✓ Mudah cek status akreditasi PT dan Prodi sesuai data 

BAN PT 

✓ Tampilan menarik dan mudah digunakan

Mengapa harus menggunakan EdLink ? 



Sekilas tentang EdLink

Metode baru menjalankan perkuliahan

Perkuliahan menjadi lebih mudah, fleksibel dan
efisien dengan menggunakan EdLink

✓Absensi dengan Kode QR

✓Cek nilai KRS , KHS, Transkrip , Nilai Tanpa
ribet

✓Notifikasi jadwal perkuliahan yang akan
datang

✓Belajar online langsung di aplikasi Edlink



Kemudahan mendaftar aplikasi

Halaman Login Halaman Lupa
Password

Halaman Daftar Halaman
Konfirmasi



✓ Tambahkan perguruan tinggi. 

✓ Login menggunakan username dan
password Sistem Akademik. 

✓ Login hanya bisa dilakukan oleh role dosen
dan mahasiswa

✓ Selanjutnya, pengguna akan mendapatkan
informasi mengenai KRS, KHS, Transkrip dan
Jadwal Perkuliahan sesuai Sistem Akademik

Integrasi dengan Sistem

Akademik Perguruan Tinggi



Halaman Menu Utama

Menu utama ditampilkan sesuai role.

Yaitu, 

✓ Login Mahasiswa : Jadwal Perkuliahan, KRS, 
KHS, Transkrip, Nilai, Kartu Tanda Mahasiswa, 
Cek data akademik Nasional, Cek Akreditasi
Perguruan Tinggi, Cek Akreditasi Prodi

✓ Login Dosen : Jadwal perkuliahan, 
Mahasiswa wali, Cek data akademik Nasional, 
Cek Akreditasi Perguruan Tinggi, Cek Akreditasi
Prodi



Presensi bisa dengan mudah dilakukan hanya
dengan Handphone dan langsung bisa
terintegrasi dengan Sistem Akademik. 

Presensi QR Code dan Manual



Tidak ada lagi ceritanya lupa jadwal. 

Karena di EdLink akan ada notifikasi jadwal
kuliah H-30 menit dari jam pelajaran

Reminder jadwal Kuliah



Pada Grup akademik, 

✓ Dosen bisa mengupload file materi
perkuliahan, memposting informasi, acara, 
survey dan pertanyaan. 

✓ Mahasiwa bisa mendownload file materi
dan berdiskusi secara real time

Sharing Materi dan diskusi kelas



Komunikasi semakin lancar dan langsung
dapat diskusi secara privat antar anggota
grup akademik.

Chat



WEBSITE

edlink.id



Halaman Landing Page EdLink



Halaman Login Web EdLink



Halaman Dashboard Web EdLink

Grup diskusi berisi 3, yaitu

1. Grup Akademik : Grup yang 
digenerate otomatis dari kelas
perkuliahan di sistem akademik

2. Grup Publik : Grup yang kita
ikuti dan bisa gabung sewaktu-
waktu.

3. Grup Dikelola : Grup yang 
dibuat oleh masing-masing
individu. (Bisa berupa grup
publik atau grup privat)



Halaman Dashboard Web EdLink

Fungsi Sinkronisasi

✓ Sinkronisasi Grup bertujuan untuk
memunculkan data-data kelas di 
grup akademik.

✓ Sinkronisasi dilakukan oleh masing-
masing dosen per kelas.

✓ Jika belum dilakukan sinkron, maka
grup akademik tidak akan muncul di 
login mahasiswa dan login dosen.

Sinkronisasi Grup



Halaman Grup akademik Web EdLink

Jadwal kuliah kelas tersebut

PIN grup diskusi yang bisa
disebarkan

List Anggota

Lampiran File

Form isian Topik
dan deskripsi

Nama Grup diskusi

Filter Postingan
Pencarian Postingan
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Download Aplikasi EdLink

Edlink Sevima

Google Playstore

edlink.id

Open website



Selamat mencoba EdLink

Terima kasih


