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Email Undiksha 

https://mail.undiksha.ac.id 

Layanan kirim dan menerima surat 

elektronik menggunakan email 

resmi undiksha. Dukungan email 

undiksha powered by google 

memungkinkan akses lebih cepat, 

aman, dan stabil 

Pengguna : Seluruh Civitas 

Akademika 

Pengelola dan penanggung jawab 

konten dan data Emai Undiksha 

adalah UPT TIK. 

 

Executive Dashboard 

https://data.undiksha.ac.id 

 Portal informasi yang menyajikan data 

akademik, sumber daya manusia, 

penelitian, publikasi dan pengabdian 

Universitas Pendidikan Ganesha. 

Pengguna : Seluruh Civitas Akademika 

Pengelola dan penanggung jawab konten 

dan data Executive Dashboard adalah 

UPT TIK, Bagian Akademik dan PJM 

https://mail.undiksha.ac.id/
https://data.undiksha.ac.id/


Sistem Informasi Mahasiswa 

https://mahasiswa.undiksha.ac.id 

 Pangkalan data 

mahasiswa dan alumni 

yang menampilkan profil 

mahasiswa undiksha 

seperti riwayat studi, 

aktivitas perkuliahan, 

prestasi, dan informasi 

akademik lainnya. 

Pengguna : Seluruh Civitas 

Akademika 

Pengelola dan penanggung jawab konten dan data Sistem Informasi 

Mahasiswa adalah UPT TIK. 

 

Sistem Layanan Helpdesk UPT TIK 

https://upttik.undiksha.ac.id/helpdesk/ 

 Sistem pelaporan permasalahan 

layanan UPT TIK di lingkungan 

kerja undiksha oleh dosen, 

pegawai, dan unit kerja. 

Pengguna : Seluruh Civitas 

Akademika 

Pengelola dan penanggung 

jawab konten dan data Sistem 

Layanan Helpdesk UPT TIK adalah UPT TIK 

https://mahasiswa.undiksha.ac.id/
https://data.undiksha.ac.id/


Sistem Kerjasama Undiksha 

https://kuik.undiksha.ac.id/kerja-sama 

 Sistem pendukung pelaksanaan 

kerjasama undiksha dengan 

berbagai partner Nasional dan 

Internasional, informasi 

kerjasamaundiksha, dan 

pembuatan ijin belajar mahasiswa 

asing di undiksha 

Pengguna : Seluruh Civitas 

Akademika 

Pengelola dan penanggung jawab 

konten dan data Sistem Kerjasama 

Undiksha adalah Bagian Kerjasama 

 

Sistem Informasi Akademik Undiksha 

si.undiksha.ac.id 

 Sistem pelaporan permasalahan 

layanan UPT TIK di lingkungan kerja 

undiksha oleh dosen, pegawai, dan 

unit kerja. 

Pengguna : Seluruh Civitas 

Akademika 

Pengelola dan penanggung jawab 

konten dan data SIAK adalah Bagian 

Akademik dan Bagian Kemahasiswaan. 

https://mahasiswa.undiksha.ac.id/


SSO (Single Sign On) Undiksha 

sso.undiksha.ac.id 

 Sistem yang mengijinkan 

pengguna untuk mengakses 

layanan, hanya dengan 

menggunakan sat username 

dan password. Pengguna 

yang telah terdaftar akan 

disajikan website yang 

tersedia untuk diakses hanya 

dengan sekali login. 

Pengguna : Seluruh Civitas 

Akademika 

Pengelola dan penanggung jawab konten dan data SSO adalah UPT TIK 

 

Eproceeding 

https://eproceeding.undiksha.ac.id 

 Sistem layanan kegiatan yang dapat 

dijadikan ajang pertemuan ilmiah, 

sarana diskusi, dan publikasi hasil 

penelitian maupun penerapan 

teknologi. 

Pengguna : Dosen  

Pengelola dan penanggung jawab konten 

dan data Eproceeding adalah LPPM (Tim 

Pengembang Jurnal dan Publikasi) 

https://eproceeding.undiksha.ac.id/


Sistem Data dan Profil Dosen 

dosen.undiksha.ac.id 

 Sistem yang menjadi 

pangkalan data dosen 

dan mengelola data 

dosen Undiksha 

Pengguna : Dosen 

Pengelola dan 

penanggung jawab 

konten dan data Sistem 

Data dan Profil Dosen 

adalah Bagian Kerjasama 

 

 

Sistem Kinerja Undiksha 

kinerja.undiksha.ac.id 

 Sistem yang merekam kinerja 

dosen dalam melaksanakan 

Tri Dharma Perguruan Tinggi 

dan menjadi sumber data 

bagi sistem lain seperti PAK, 

SKP, BKD dan Renumerasi. 

Pengguna : Dosen  

Pengelola dan penanggung 

jawab konten dan data Sistem 

Kinerja adalah Bagian Kepegawaian 



Sistem Informasi Manajemen Pekerja 

simpekerja.undiksha.ac.id 

 Sistem yang digunakan 

untuk memanajemen 

dan melakukan 

penilaian prestasi kerja 

dosen. Sistem informasi 

ini dibuat untuk 

memudahkan 

pembuatan, pelaporan 

dan penilaian pegawai 

dan beban kerja dosen. 

Pengguna : Dosen 

Pengelola dan penanggung jawab konten dan data Sistem SIM Pekerja adalah 

Bagian Akademik dan Kepegawaian 

 

Mobile APP Undiksha 

Android dan IOS 

 Aplikasi mobile yang bertujuan untuk 

memberikan layanan akademik bagi 

mahasiswa dan dosen melalui perangkat 

mobile. 

Pengguna : Dosen dan Mahasiswa 

Pengelola dan penanggung jawab konten dan 

data Molibe App adalah UPT TIK 

https://eproceeding.undiksha.ac.id/


Sistem Informasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) 

kkn.undiksha.ac.id 

 Sistem informasi yang 

memfasilitasi mahasiswa, 

dosen, dan lembaga yang 

terkait dalam mengelola 

administrasi dan 

penyampaian informasi 

pelaksanaan KKN. 

Pengguna : Dosen dan 

Mahasiswa 

Pengelola dan penanggung jawab konten dan data Sistem Informasi KKN 

adalah LPPPM 

Sistem Informasi  Praktek Kerja Lapangan (PKL) 

pkl.undiksha.ac.id 

  Sistem informasi yang 

memfasilitasi mahasiswa dan 

dosen dalam mengelola 

administrasi, media 

informasi, dan monitoring 

mahasiswa yang sedang 

melaksanakan PKL. 

Pengguna : Dosen dan Mahasiswa 

Pengelola dan penanggung jawab konten dan data Sistem Informasi PKL adalah 

LPPPM 



Sistem Informasi Program Pengalaman Lapangan (PPL) 

ppl.undiksha.ac.id 

 Sistem informasi yang 

mengelola proses 

pelaksanaan PPL real di 

sekolah mitra. Dimulai 

dari pendaftaran, 

informasi aktivitas 

mahasiswa, pengumpulan 

berkas PPL, penilaian 

mahasiswa dan aktivitas 

lainnya 

Pengguna : Dosen dan Mahasiswa 

Pengelola dan penanggung jawab konten dan data Sistem Informasi PPL adalah 

LPPPM 

Tracer Study Undiksha 

tracer-study.undiksha.ac.id 

  Sistem informasi yang 

digunakan untuk menelusuri 

riwayat alumni pada semua 

program studi dan semua 

jenjang yang telah diluluskan 

oleh Undiksha 

Pengguna : Dosen dan 

Mahasiswa 

Pengelola dan penanggung jawab konten dan data Tracer Study adalah LPPPM 



E-Journal Undiksha 

ejournal.undiksha.ac.id 

 Sistem yang digunakan 

untuk mencari dan 

mengupload jurnal di 

Undiksha. 

Pengguna : Dosen dan 

Mahasiswa 

Pengelola dan 

penanggung jawab 

konten dan data Sistem 

Informasi Ejournal adalah 

LPPM 

 

Remunerasi Undiksha 

remunerasi.undiksha.ac.id 

  Sistem yang menghitung dan 

menentukan remunerasi 

berdasarkan data kinerja, 

pengisian remunerasi melalui 

sistem kinerja Undiksha 

dengan berdasarkan beban 

kerja dosen. 

Pengguna : Dosen dan Pegawai 

Pengelola dan penanggung 

jawab konten dan data Sistem Remunerasi adalah Tim Remunerasi 



Sistem Aplikasi Hukun dan Tata Laksana (Shakuntala)  

shakuntala.undiksha.ac.id 

 Sistem yang digunakan 

untuk pencatatan 

dokumen SK, dokumen 

Lembaga dan surat 

tugas. Shakuntala login 

menggunakan SSO 

Undiksha. 

Pengguna : Dosen dan 

Pegawai 

Pengelola dan penanggung jawab konten dan data Shakuntala adalah Bagian 

HTL 

 

Sistem Informasi Monitoring Pegawai 

simonitoring.undiksha.ac.id 

  Sistem yang mencatat dan 

memonitoring capaian kinerja 

pegawai universitas pendidikan 

ganesha. 

Pengguna : Pegawai 

Pengelola dan penanggung 

jawab konten dan data Sistem 

Informasi Monitoring Pegawai adalah Bagian Kepegawaian 



Sistem Data dan Profil Pegawai 

pegawai.undiksha.ac.id 

 Sistem yang mengelola 

data pegawai yang 

terintegrasi oleh berbagai 

sistem informasi yang ada 

di Undiksha 

Pengguna : Pegawai 

Pengelola dan penanggung 

jawab konten dan data 

Sistem Data dan Profil 

Pegawai adalah Bagian 

Kepegawaian 

Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru 

penerimaan.undiksha.ac.id 

  Sistem yang digunakan 

Undiksha daam melakukan 

penerimaan mahasiswa baru 

melalui beberapa jalur yang 

ditetapkan. 

Pengguna : Calon Mahasiswa Baru, 

Fakultas dan Jurusan 

Pengelola dan penanggung jawab 

konten dan data Sistem 

Penerimaan Mahasiswa Baru 

adalah Biro AKPK 



Sistem Pendaftaran Kembali 

daftarkembali.undiksha.ac.id 

 Sistem yang mengelola data 

pegawai yang terintegrasi 

oleh berbagai sistem 

informasi yang ada di 

Undiksha 

Pengguna : Calon Mahasiswa 

Baru, Fakultas dan Jurusan 

Pengelola dan penanggung 

jawab konten dan data 

Sistem Pendaftaran Kembali 

adalah Biro AKPK 

 

Sistem APT Undiksha 

apt.undiksha.ac.id 

  Sistem yang digunakan 

Undiksha daam melakukan 

penerimaan mahasiswa 

baru melalui beberapa jalur 

yang ditetapkan. 

Pengguna : Pusat Penjamin 

Mutu Undiksha 

Pengelola dan penanggung 

jawab konten dan data 

Sistem APT Undiksha adalah Pusat Penjamin Mutu Undiksha. 



Sistem CAT/CBT Undiksha 

cbt.undiksha.ac.id 

 Sistem informasi yang 

mendukung pelaksanaan 

tes berbasis computer. 

Pengguna langsung 

menjawab soal pada 

komputer sesuaijenissoal 

yang disajikan. 

Pengguna : Umum 

Pengelola dan penanggung jawab konten dan data Sistem CAT/CBT Undiksha 

adalah UPT TIK 

 

 

 


