TUTORIAL AKSES AGCU PEMINATAN
ANDROID/ GADGET
-

Alamat akses akun siswa : eduprime.co.id/login menggunakan browser Google Chrome
Masukkan username (pada kolom username) & password (kolom password), kemudian klik
login

-

Pada page dashboard, klik menu icon monitor ke - 2

-

Kemudian klik Masuk Paket

-

Klik Masuk

-

Pilih dan kerjakan mapel sesuai dengan yang ingin kamu kerjakan terlebih dahulu

-

Kerjakan semua kategori tes dengan sungguh-sungguh (serius)
Selamat mengerjakan

Catatan:
1. Pastikan Apabila sudah memilih salah satu subtes kerjakanlah subtes tersebut sampai
selesai. Jangan melakukan aktivitas lain (pindah ke subtes lain, back ke profil, dll) hal ini
dikarenakan subtes yang sudah terbuka waktu pengerjaan akan tetap berjalan yang pada
akhirnya mengakibatkan waktu habis dan jawaban akan tersubmit secara otomatis.
2. Perhatikan indicator pada bagian atas pengerjaan.
•
•

Warna Hijau : Koneksi User Lancar
Warna Merah : Koneksi User
Terganggu

Pastikan pada saat memilih jawaban,
soal, dan submit pengerjaan indicator
berwarna hijau.

TUTORIAL AKSES AGCU PEMINATAN
LAPTOP / PC
-

Alamat akses akun siswa : eduprime.co.id/login menggunakan browser Google Chrome
Masukkan username (pada kolom username) & password (kolom password), kemudian klik
login

-

Pada page dashboard, klik menu program dan masuk paket

-

Kemudian klik masuk

-

Pilih dan kerjakan mapel sesuai dengan yang ingin kamu kerjakan terlebih dahulu

-

Kerjakan semua kategori tes dengan sungguh-sungguh (serius)
Selamat mengerjakan

Catatan:
1. Pastikan Apabila sudah memilih salah satu subtes kerjakanlah subtes tersebut sampai
selesai. Jangan melakukan aktivitas lain (pindah ke subtes lain, back ke profil, dll) hal ini
dikarenakan subtes yang sudah terbuka waktu pengerjaan akan tetap berjalan yang pada
akhirnya mengakibatkan waktu habis dan jawaban akan tersubmit secara otomatis.
2. Perhatikan indicator pada bagian atas pengerjaan.

•
•

Warna Hijau : Koneksi User Lancar
Warna Merah : Koneksi User Terganggu

Pastikan pada saat memilih jawaban, soal, dan submit pengerjaan indicator berwarna
hijau.

