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1 Memulai Aplikasi 

Petunjuk menggunakan Aplikasi e-

Ganesha sebagai berikut. 

1. Pastikan smartphone terkoneksi 

dengan internet. 

2. Download aplikasi e-Ganesha pada 

play store. 

3. Bukalah aplikasi e-Ganesha sehingga 

muncul tampilan seperti gambar 

dibawah. 

4. Masukanlah email undiksha dan 

password yang anda miliki pada 

kolom email dan password. Tekan 

tombol “ ” untuk masuk ke 

aplikasi. 

 

 

 

Setelah berhasil login, maka akan muncul 

halaman utama seperti gambar di bawah 

ini.  

 

Pada halaman utama terdapat beberapa 

fitur seperti fitur menampilkan statistik, 

fitur menampilkan nilai matakuliah, fitur 

menampilkan jadwal, fitur menampilkan 

pedoman studi, fitur melihat lokasi, dan 

fitur yang mengintegrasikan aplikasi 

dengan SIAK, E-Learning serta Web 

Undiksha. Adapun fitur-fitur tersebut 

dapat di jelaskan sebagai berikut: 

 



 
 
 

Icon Tombol Fungsi Tombol  2Menampilkan Statistik IPS 

1. Tekanlah tombol dengan 

icon statistik IPK maka akan 

muncul tampilan seperti 

gambar berikut.  

 

 

 

2. Tekanlah tombol “ ” untuk 

kembali kehalaman utama. Tekanlah 

tombol 

“ ” untuk refresh halaman statistik. 

 

 

 

 

Digunakan untuk 

menampilkan  menu kiri. 

 

Digunakan untuk 

menampilkan  statistik 

IPK mahasiswa. 

 

Digunakan untuk 

menampilkan  Nilai Mata 

Kuliah mahasiswa. 

 

Digunakan untuk 

menampilkan  Jadwal 

Kuliah mahasiswa. 

 

Digunakan untuk 

menampilkan  Agenda 

perkuliahan.  

 

 

 

 

 

 

Digunakan untuk 

menampilkan  Kartu 

Rencana Studi mahasiswa. 

 

Digunakan untuk 

menampilkan  lokasi 

Undiksha 

 

Digunakan untuk 

mengintegrasikan aplikasi 

dengan Sistem Informasi 

Akademik Undiksha. 

 

Digunakan untuk 

mengintegrasikan aplikasi 

dengan E-learning 

Undiksha. 

 

Digunakan untuk 

mengintegrasikan aplikasi 

dengan Web Undiksha. 



 
 
 

3 Menampilkan Nilai Matakuliah 

1. Tekanlah tombol dengan 

icon nilai matakuliah, 

maka akan muncul 

tampilan seperti gambar berikut.  

2. Tekanlah tombol “ ” untuk kembali 

ke halamanutama. Tekanlah tombol 

“ ” untuk refresh halaman nilai 

matakuliah. 

 

Tekan tombol “ ” untuk menampilkan 

nilai matakuliah disetiap tahun ajar yang 

dipilih. Selanjutnya akan muncul tampilan 

seperti gambar dibawah. 

 

4 Menampilkan Jadwal Kuliah 

1. Tekanlah tombol dengan icon jadwal 

matakuliah, maka akan muncul 

tampilan seperti gambar berikut.  

2. Tekanlah tombol “ ” untuk kembali 

ke  halaman utama. Tekanlah tombol 

“ ” untuk refresh halaman jadwal 

matakuliah. 

 

 

Selanjutnya akan muncul tampilan seperti 

gambar diatas. Dimana terdapat kalender 

dan jadwal matakuliah sudah lengkap 

dengan kode dan ruangan.   

 

5 Menampilkan Agenda 

1. Tekanlah tombol dengan icon agenda, 

maka akan muncul tampilan seperti 

gambar berikut.  

2. Tekanlah tombol “ ” untuk kembali 

ke halaman utama. Tekanlah tombol 

“ ” untuk refresh halaman agenda. 

 



 
 
 

 

Tekan tombol “ ” untuk menampilkan 

agenda disetiap matakuliah yang dipilih. 

Selanjutnya akan muncul tampilan seperti 

gambar dibawah. 

 

6 MenampilkanKRS 

1. Tekanlah tombol dengan 

icon agenda, maka akan 

muncul tampilan seperti 

gambar berikut.  

2. Tekanlah tombol “ ” untuk kembali 

kehalaman utama. Tekanlah tombol 

“ ” untuk refresh halaman KRS. 

 

 
 

Jika batas pengisian KRS telah berakhir 

akan muncul tampilan error  

 

 

7 Menampilkan Lokasi Undiksha 

1. Tekanlah tombol dengan 

icon agenda, maka akan 

muncul tampilan seperti 

gambar berikut.  



 
 
 

 
 

2. Menu ini akan terintegrasi dengan 

google map yang akan menunjukan 

lokasi undiksha 

3. Tekanlah tombol “ ” untuk kembali 

kehalaman utama. Tekanlah tombol 

“ ” untuk refresh halaman lokasi 

Undiksha. 

 

8 MenampilkanSIAK 

1. Tekanlah tombol dengan 

icon nilai mata kuliah, 

maka akan muncul 

tampilan seperti gambar 

berikut.  

 

2. Menu ini akan terintegrasi langsung 

dengan Sistem Informasi Akademik 

Undiksha 

3. Tekanlah tombol “ ” untuk kembali 

ke halaman utama.  

 

9 Menampilkan Elearning 

1. Tekanlah tombol dengan 

icon nilai matakuliah, maka 

akan muncul tampilan 

seperti gambar berikut.  

 

 
 

2. Menu ini akan terintegrasi dengan 

Elearning Undiksha.   

3. Tekanlah tombol “ ” untuk kembali 

kehalaman utama. 

 



 
 
 

10 Menampilkan Web Undiksha 

1. Tekanlah tombol dengan 

icon nilai matakuliah, maka 

akan muncul tampilan 

seperti gambar berikut.  

 

 

 
2. Menu ini akan terintegrasi dengan Web 

Undiksha.     

3. Tekanlah tombol “ ” untuk kembali 

kehalaman utama. 

 

11 MenampilkanProfil 

1. Tekanlah tombol “ ” pada bagian 

kanan atas aplikasi, kemudian pilih 

menu                       

“ ” seperti gambar 

di bawah. 

 

2. Selanjutnya halaman profil akan 

muncul seperti gambar di bawah ini. 

3. Tekanlah tombol “ ” untuk kembali 

ke halaman utama. 

 

 

 



 
 
 

12 Fitur Notifikasi 

1. Tekanlah tombol “ ” pada bagian 

kanan atas aplikasi, kemudian pilih 

menu                        

“ ” seperti 

gambar di bawah. 

 

2. Selanjutnya halaman notifikasi akan 

muncul seperti gambar di bawah ini. 

3. Tekanlah tombol “ ” untuk kembali 

kehalaman utama. 

 

 

13 Menampilkan Tentang Kami 

1. Tekanlah tombol “ ” pada bagian 

kanan atas aplikasi, kemudian pilih 

menu “ ” seperti 

gambar di bawah. 

 

2. Selanjutnya halaman notifikasi akan 

muncul seperti gambar di bawah ini. 

3. Tekanlah tombol “ ” untuk kembali 

kehalaman utama. 

 

 

 



 
 
 

14 Menampilkan Pengaturan 

1. Tekanlah tombol “ ” pada bagian 

kanan atas aplikasi, kemudian pilih 

menu “ ” seperti 

gambar di bawah. 

 

2. Selanjutnya halaman notifikasi akan 

muncul seperti gambar di bawah ini. 

 

 

3. Tekanlah tombol “ ” untuk kembali 

kehalaman utama. 

4. Tekant ombol “ ”untuk 

menyimpan pengaturan 

5. Tekan tombol “ ”untuk batal 

menyimpan pengaturan.   

15 Log Out 

1. Tekanlah tombol “ ” pada bagian 

kanan atas aplikasi, kemudian pilih menu                        

“ ” seperti 

gambar di bawah. Pengguna akan otomatis 

keluar dari aplikasi ketika tombol ditekan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


