
Panduan Pengguna Sistem Login SSO (Single Sign On) Undiksha 

Sistem Login SSO (Single Sign On) Undiksha merupakan sistem terintegrasi yang digunakan 

untuk mengakses berbagai layanan sistem informasi yang ada di Universitas Pendidikan Ganesha 

dengan hanya sekali login maka sudah dapat mengakses ke berbagai layanan sistem yang ada.  

Untuk mengkases Sistem Login SSO (Single Sign On) Undiksha, berikut adalah langkah-langkah 

yang perlu dilakukan: 

a. Bukalah browser yang akan digunakan. 

b. Pada address bar ketik https://sso.undiksha.ac.id, kemudian tekan enter. 

 

c. Selanjutnya akan muncul halaman website seperti pada gambar dibawah ini. 

Silakan isi data : 

Username : username email UNDIKSHA 

Password  : password email UNDIKSHA 

d. Tekan tombol Log In untuk masuk ke halaman dashboard website.  

 

Panduan Reset Password SSO Undiksha 

Reset password merupakan suatu proses untuk menyetel ulang kata sandi pada suatu system. 

berikut adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan: 

1. Tekan tombol pada link “Lupa Password?”  



 
2. Selanjutnya akan muncul halaman seperti gambar dibawah 

Silakan isi data : 

Email : username email undiksha 

Centang pada kolom Verify 

3. Tekan tombol “Kirim “untuk masuk ke halaman dashboard website. 

 
Selanjutnya akan muncul pemberitahuan seperti gambar dibawah, tekan tombol “OK” untuk 

menutup halaman. 



 

 

Ketika peringatan menampilkan “link reset password suskes di kirim ke email”, maka link tersebut 

akan terkirim ke email undiksha dan email alternative yang terdaftar pada Sistem Informasi 

Akadeimik Undiksha. Bukalah email undiksha dengan mengkases web email undiksha, berikut 

adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan: 

a. Bukalah browser yang akan digunakan. 

b. Pada address bar ketik https://mail.undiksha.ac.id, kemudian tekan enter. 

 

c. Selanjutnya akan muncul halaman website seperti pada gambar dibawah ini. 

Silakan isi data : 

Username : username email undiksha 

Password  : password email undiksha 

d. Tekan tombol “Sing In” untuk masuk ke halaman dashboard website.  



 

e. Selanjutnya akan muncul halaman dashboard seperti pada gambar dibawah ini. 

 

f. Bukalah pesan yang memuat link reset password dari SSO  Undiksha dengan menekan 

tombol yang bertuliskan “SSO Undiksha”. 

g. Senlanjutnya akan muncul tampilan seperti gambar di bawah.Tekan tombol “Klik Untuk 

Reset Password” untuk membuka halaman reset password pada sistem login SSO (Single 

Sing On) undiksha. 



 

Senlanjutnya akan muncul tampilan seperti gambar di bawah.Inputkanlah  password baru untuk 

sistem login SSO pada kolom “password” ,kemudian konfirmasi password tersebut pada kolom 

“konfirmasi password”. Tekan tombol “simpan” untuk menyimpan perubahan password. 

 

 


