
Registration for E-mail UNISA

for Lecturer and Staff



Apa itu G-Suite Education?

• G-Suite for Education adalah seperangkat aplikasi produktifitas untuk
proses pembelajaran yang kolaboratif. Semuanya layanan yang diberikan
oleh Google ini bersifat GRATIS – dengan Ruang penyimpanan unlimited
(tanpa batas).

• Komunikasi dan kolaborasi aplikasi ini termasuk Gmail, Calendar, Drive,
Docs dan Sites, dan tools kolaboratif lain yang didukung oleh Google.
Semua aplikasi ini online (atau terdapat di awan), yang berarti bahwa
semua file dapat diakses dari perangkat apapun asalkan tersambung
dengan koneksi internet.



Registration Process on mail.unisayogya.ac.id
(Gmail based mail Unisa)

Lecture / Staff UNISA

Send an Request email to PDSI 

UNISA 

(admin@unisayogya.ac.id)

With message contain

First Name , Last Name and

email address@unisayogya.ac.id

PDSI will send an email 

notification as soon as the email 

created

Login To 

Gmail.com and Sign in

Username :

email address@unisayogya.ac.id

Password :

unisa2017

Please change the password after 

login at the first time

mailto:admin@unisayogya.ac.id


Login to mail.unisayogya.ac.id



Insert your UNISA email

Insert an email address



Insert Your Password (unisa2017 = default)

Insert Password

unisa2017



Accept the regulation



Change password for the first time login



Display E-Mail UNISA YOGYA



G-Suite Application Communication and 
Collaboration



Continues…



Synchronize Gmail @unisayogya.ac.id 
on Android Smartphones



Synchronization Process

Application

Must be Installed in  Mobile Phone 

(Android)

1. Google Apps 

Device Policy

2. Google Apps 

G-mail

Follow the 

Instructions

In the next 

slides

WHAT NEXT

???



Install Google Apps Device Policy from 
Google Play

Type.. “Google Apps 

Device Policy”



Click The Icon 



Click The Icon 



Click The Icon 



Insert an email address and  password

Insert an email 

address 

& an password



Continues…



Continues…

Click The Button 

Click The Button



Continues…

Click The Button 



Back to Gmail application

Click The 

Button 

Inbox 

Gmail 

UNISA



Another Feature 
G-Suite



Google Drive adalah layanan penyimpanan daring milik Google yang
diluncurkan pada 24 April 2012. Google Drive UNISA memberikan layanan
penyimpanan gratis sebesar. Dengan fitur unggulan yang sama seperti
Dropbox, yaitu sinkronisasi data melalui folder khusus di dalam desktop atau
lebih dikenal dengan Desktop Sync Clients. GDrive memberikan kapasitas
gratis dan tentunya fitur-fitur yang terintegrasi dengan layanan Google lainnya
seperti: Gmail, G+ dan Google Search.

Informasi lebih lanjut penggunakan Google Drive dapat mengunjungi tautan
di bawah ini:

https://www.google.com/intl/id_ALL/drive/using-drive/



Google Form atau yang disebut google formulir adalah alat yang berguna
untuk membantu Anda merencanakan acara, mengirim survei, memberikan
siswa atau orang lain kuis, atau mengumpulkan informasi yang mudah
dengan cara yang efisien. Form juga dapat dihubungkan ke spreadsheet. Jika
spreadsheet terkait dengan bentuk, tanggapan otomatis akan dikirimkan ke
spreadsheet. Jika tidak, pengguna dapat melihat mereka di “Ringkasan
Tanggapan” halaman dapat diakses dari menu Tanggapan.

Informasi lebih lanjut penggunakan Google Forms dapat mengunjungi tautan
di bawah ini:

https://www.google.com/intl/id/forms/about/



Mengatur Jadwal Dengan Google Calendar. Google Calendar adalah salah
satu fitur gratis yang disediakan Google untuk para penggunanya. Dengan
Google Calendar, pemilik akun Google dapat mengatur jadwal dan berbagi
info jadwal tersebut kepada orang lain.

Informasi lebih lanjut penggunakan Google Calendar dapat mengunjungi
tautan di bawah ini:

https://support.google.com/calendar/?hl=en#topic=3417969



Google Classroom (atau dalam bahasa Indonesia yaitu Ruang Kelas Google)
adalah suatu serambi pembelajaran campuran yang diperuntukkan terhadap
setiap ruang lingkup pendidikan yang dimaksudkan untuk menemukan jalan
keluar atas kesulitan dalam membuat, membagikan dan menggolong-golongkan
setiap penugasan tanpa kertas. Perangkat lunak ini telah diperkenalkan sebagai
keistimewaan Google Apps for Education lalu itu disudahi dengan pengeluaran
kepada khalayak sejak 12 Agustus 2014. Google sudah melakukan
pemberitahuan mengenai antarmuka pemrograman aplikasi dari sebuah ruang
kelas dan sebuah tombol berbagi untuk situs web sehingga pihak kepengelolaan
sekolah beserta para pengembang diperkenankan supaya melakukan penerapan
lebih lanjut terhadap Google Classroom

Informasi lebih lanjut penggunakan Google Classroom dapat mengunjungi tautan
di bawah ini:

https://classroom.google.com/u/0/ineligible



Google Docs, Google Spreadsheet, dan Google Slide adalah pengolah kata,
spreadsheet dan program presentasi masing-masing, semua bagian dari
gratis, berbasis web office suite software yang ditawarkan oleh Google dalam
layanan Google Drive nya. Suite ini memungkinkan pengguna untuk
membuat dan mengedit file online saat berkolaborasi dengan pengguna lain
secara real-time. Tiga aplikasi yang tersedia sebagai aplikasi web, dan
aplikasi sebagai mobile untuk Android dan iOS. Aplikasi yang kompatibel
dengan format file Microsoft Office. Suite ini terintegrasi dengan Google
Drive. Semua file yang dibuat dengan aplikasi yang secara default disimpan
ke Google Drive.

Informasi lebih lanjut penggunakan Google Docs, Sheets dan Slides dapat
mengunjungi tautan di bawah ini:

https://support.google.com/docs/answer/37579?hl=en



Google Sites adalah aplikasi wiki terstruktur untuk membuat situs web pribadi maupun
kelompok, untuk keperluan personal maupun korporat. Google Sites disiapkan sebagai
pengganti dari Google Page Creator. Orang-orang dapat bekerja sama dalam Situs untuk
menambahkan berkas file lampiran, informasi dari aplikasi Google lainnya (seperti Google
Docs, Google Calendar, YouTube dan Picasa), dan konten baru yang bebas bentuk. Membuat
situs bersama-sama semudah mengedit dokumen, dan pengguna selalu mengendalikan
siapa yang memiliki akses, apakah itu hanya sendiri, tim, atau seluruh organisasi. Pengguna
bahkan dapat menayangkan Situs untuk dunia. Aplikasi web Google Sites dapat diakses dari
komputer yang terhubung internet.

Informasi lebih lanjut penggunakan Google Sites dapat mengunjungi tautan di bawah ini:

https://support.google.com/sites/answer/98081?hl=en



Google Hangouts adalah sebuah platform komunikasi yang dikembangkan oleh Google yang
mencakup instant messaging, video chat, SMS dan fitur VOIP. ... Dalam versi terbaru dari
Android, Hangouts adalah aplikasi default untuk teks messaging. FUNGSI. Fitur dan aplikasi
Google Hangouts ini menurut saya memiliki banyak fungsi.

Informasi lebih lanjut penggunakan Google Hangouts dapat mengunjungi tautan di bawah ini:

https://hangouts.google.com/?hl=id




