
Simak Cara Login LMS Telkom University

Telkom University memang sangat mengedepankan teknologi di setiap lini

manajemennya. Bahkan pendafataran pun dilakukan mandiri via online. Berikut cara

login LMS Telkom University dengan mudah dan cepat!

Pembelajaran online semakin menuntut kemandirian peserta didik. Penggunaan LSM sangat

membantu mempermudah akses pembelajaran. Untuk mahasiswa Telkom University, wajib

simak cara login LMS Telkom University berikut ini!

Ulasan Singkat LMS

LMS merupakan Learning Management System. Istilah ini seringkali muncul pasca

maraknya pembelajaran daring akibat pandemi. LMS sendiri merupakan software yang

diperuntukan dalam mengelola sistem pembelajaran berbasis online.

Aplikasi ini sangat membantu proses belajar mengajar. Guru/dosen dapat memuat berbagai

bahan ajar yang dapat diakses secara bebas oleh para peserta didik. Sementara peserta didik

memperoleh kemudahan dalam mendapat materi pelajarannya.

Cara login LMS Telkom University Mudah

Khusus untuk ceLOE LMS Telkom University ini merupakan platform online yang

diperuntukan bagi prodi regular dan PJJ (Program Studi Jarak Jauh). Mahasiswa dapat login



dahulu menggunakan akun SSO365 yang dimilikinya. Kemudian melakukan interaksi belajar

sesuai arahan pengelola kelas masing-masing. Untuk lebih jelasnya, simak step dibawah ini!

Berikut cara login LMS Telkom University:

1.     Klik link berikut untuk melakukan akses ke ceLOE-LMS

http://lms.telkomuniversity.ac.id

2.     Temukan “login” pada pojok kanan atas, kemudian pilih “Connect with Office

365”

3.     Lakukan login menggunakan akun “SSO Office 365” masing-masing. Jadi

pastikan masing-masing mahasiswa sudah siap dengan akun SSO Office 365nya.

4.     Kemudian masukan password SSO yang diminta. Lalu klik “next” maka akun

LMS akan terbuka.

5.     Isi data diri untuk melengkapi profil yang diminta. Setelah profil terisi lengkap,

klik “submit”.

6.     Lalu “klik” Mata Kuliah yang hendak dibuka. Aktifitas belajar bisa dilanjutkan

sesuai kebutuhan masing-masing.

Jika langkah diikuti secara runut, maka cara login LSM Telkom University dapat dilakukan

dengan mudah. Adanya LSM ini tentu memudahkan mahasiswa untuk mengakses beragam

materi yang dibutuhkan. Selain itu penggunaan teknologi mengharapkan peran mahasiswa

untuk semakin aktif belajar sendiri. Mahasiswa dapat lebih bertanggung jawab kepada diri

sendiri, dan melakukan akses sesuai kebutuhannya.
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