PETUNJUK LANGKAH-LANGKAH PENGISIAN NILAI DI SIADO
1. Buka browser/peramban di komputer lalu menuju alamat siado.ub.ac.id sehingga menuju
halaman depan SIADO

2. Masukan username dan password (sama dengan username dan password nas.ub.ac.id) lalu klik
login

3. Setelah berhasil masuk SIADO akan muncul halaman sebagai berikut lalu tekan menu
PERKULIAHAN lalu tekan menu Jadwal Mengajar dan Nilai Kelas

4. Setelah muncul halaman jadwal dosen maka pilih kolom-kolom (Fakultas, Jenjang, Jurusan,
Program Studi, Tahun Akademik, Semester (Reguler atau Pendek), dan Cabang) sesuai dengan
mata kuliah yang akan diisi nilainya lalu tekan tombol tampilkan.

NB : tanda centang pada kolom ketua menandakan dosen ketua pada kelas mata kuliah
tersebut sehingga dapat memasukan nilai.

5. Pilih salah satu kelas mata kuliah dengan menekan titik pada kolom pilih lalu tekan tombol nilai

6. Setelah muncul halaman nilai perkuliahan makan akan muncul menu sebagai berikut :
- Unduh Nilai (MSExcel) : menu untuk mengundul file excel sesuai dengan tampilan nilai
- Nilai Berlaku : menu untuk menambahkan atau menghapus komponen nilai
- Set Rumus : menu untuk memasukan formula/rumus untuk menentukan nilai akhir
- Apply Rumus : menu untuk melakukan perhitungan nilai akhir dari rumus yang telah
ditentukan
- Browse/Choose File : menu untuk memilih file excel di komputer
- Unggah : Untuk mengunggah file excel yang telah dipilih pada menu Browse/Choose File
- Simpan : Untuk menyimpan nilai pada server pusat

7. Untuk menambahkan atau mengurangi komponen nilai dengan menekan tombol Nilai Berlaku
sehinggal muncul tampilan seperti di bawah.
Untuk menambahkan komponen nilai dengan cara memilih tipe nilai (Quiz, Tugas dll) dan nilai
ke (1,2,3 dst) lalu tekan tombol Simpan.

Tombol Hapus untuk menghapus komponen nilai.

Jika selesai dalam komponen nilai dapat menenkan tombol Tutup.

8. Setelah komponen nilai sesuai maka tekan tombol Unduh Nilai (MSExcel) untuk memasukan
nilai dari tiap komponen.

9. Buka file excel yang telah disimpan di komputer, lalu isi nilai tiap komponen. Jika sudah selesai
maka simpan (diusahakan tipe filenya sama dengan pada saat unduh). Lalu tutup excelnya.

NB : Jika ada komponen nilai yang kosong atau tidak ada maka diisi dengan angka nol (0)
10. Tekan tombol Browse/Choose File lalu pilih file excel di komputer. Jika telah dipilih makan
tekan tombol Open.

11. Jika sudah dipilih maka tekan Unggah untuk mentransfer file nilai dari excel ke SIADO. Cek
dahulu lalu jika sudah benar maka tekan tombol simpan.

12. Tekan tombol Set Rumus lalu masukan rumus pada kolom Rumus Nilai Akhir. Jika telah terisi
benar makan tekan tombol Simpan lalu Tutup.
Contoh rumus : NA=((T1+Q1)/2+(UTS1+UAS1)/2)/2

13. Untuk menerapkan rumus nilai maka tekan tombol Apply Rumus (jika berhasil maka muncul
Nilai Akhir dan Nilai Huruf) lalu Simpan.

NB : Sesudah Apply Rumus harap ditunggu beberapa saat (komputer pusat masih melakukan
perhitungan) lalu mohon dicek kembali Nilai Akhir dan Nilai Hurufnya.
14. Pengisilian Nilai Kelas untuk satu Mata Kuliah telah selesai. Jika ingin memasukan nilai kelas
lainnya tekan tombol Tutup lalu pilih Kelas Mata Kuliah lainnya.

