PANDUAN VILEP BAGI MAHASISWA POLTEKKES KEMENKES KUPANG
1. Silakan masuk ke dalam vilep melalui link berikut
http://vilep-pusdik.kemkes.go.id/poltekkeskupang/

2. Kemudian Silakan Masukan Username Dan Password Pada Menu Login atau klik Log In
pada bagian kanan atas

3. Setelah Berhasil Memasukan Username Dan Password Dan Berhasil Login, Kurang Lebih
Tampilannya Seperti Ini, akan terdapat mata kuliah yang akan menjadi pembelajaran
dalam VILEP

Mata kuliah yang tampil dalam pembelajaran VILEP pada dashboard mahasiswa

4. Untuk melihat materi, tugas mandiri, forum diskusi, ataupun quiz / tes formatif silakan
klik pada nama mata kuliah maka akan tampil seperti pada gambar dibawah ini:

Pada mata kuliah terdapat materi, forum diskusi, tugas mandiri dan tes formatif untuk
tiap tiap topik

Untuk tampilan jelasnya bisa dilihat pada gambar dibawah ini, untuk mata kuliah
komunikasi keperawatan terdapat materi, forum diskusi, tugas mandiri dan Tes formatif
/ Quiz

5. Cara mengakses materi, silakan diklik pada menu materi yang tampil pada mata kuliah
untuk tiap tiap topik. Secara otomatis maka setiap materi yang ada akan lansung diunduh
atau terdownload

System akan lansung melakukan download file materi ketika menu materi di klik

6. Cara mengerjakan Forum Diskusi, silakan mengklik pada menu forum diskusi lalu akan
tampil form untuk mengerjakan forum diskusi

Pada bagian atas adalah soal atau topik diskusi yang diberikan oleh dosen.
Untuk memberikan tanggapan diskusi dari dosen, silakan klik tombol repli atau link reply
pada bagian kanan bawah dibawah soal diskusi yang diberikan oleh dosen. Untuk lebih
jelasnya perhatikan gambar dibawah ini

Silakan klik reply untuk memberikan tanggapan diskusi
Setelah itu akan tampil form untuk memberikan atau menuliskan jawab forum diskusi

Ketikan Jawaban atau
Tanggapan Diskusi Disini

Setelah memberikan jawaban untuk forum diskusi, silahkan scrollke bawah dan akan
temukan tombol post to forum

Silakan klik tombol post to forum untuk mengirimkan jawaban atau tanggapan forum
diskusi. Kemudian akan tampil form seperti dibawah ini, yang menunjukan jawaban
anda telah berhasil dikirim

Jika ada kesalahan dan untuk memperbaikinya silahkan klik tombol edit, dan akan muncul
form sama seperti pada awal akan memberikan jawabn forum diskusi. Anda masih bisa
mengedit jawaban / tanggapan forum diskusi sebelum dosen atau pengamppuh mata
kuliah memberikan nilaai. Anda juga bisa memberikan tanggapan atas jawaban forum
diskusi dari teman teman lainnya. Untuk kembali ke topik mata kuliah silakan klik Return
To : Konsep Daassar Komunikasi (Topik Mata Kuliah)
7. Xxxxxxxxxxxxxx
8. xxxxxxxxxxxx

