
BAB I 

REGISTRASI 

 

Registrasi adalah langkah pertama yang dilakukan untuk bisa mengakses dan 

menggunakan repository eprints. Repository eprints UAD menampilkan menu create acoount 

dalam pembuatan akun. Hal ini bermaksud untuk memudahkan pengguna eprints dalam 

pembuatan akun secara mandiri. 

Repository eprints dapat diakses secara publik. Untuk menjaga keamanan dan 

kesesuaian data civitas akademik UAD, untuk yang akan create account diwajibkan untuk 

menggunakan alamat email dari UAD dan untuk username menggunakan NIM atau NIY. 

Notifikasi pengaktifan akun melalui email yang digunakan untuk registrasi. Berikut tahapan – 

tahapan dalam registrasi akun eprints: 

 

1. Create Account 

i. Buka web browser anda dan ketikan http://eprints.uad.ac.id, maka akan tampil 

seperti pada gambar di bawah ini. 

 
 

ii. Kemudian klik “create account” maka akan tampil seperti gambar di bawah ini: 

 
Catatan : Untuk Nama yang hanya 1 kata, maka untuk nama depan dan nama   

belakang sama 

iii. Lengkapi data di atas kemudian klik “register”  

Isikan alamat email UAD 
Isikan NIM/NIY 

http://eprints.uad.ac.id/


iv. Registrasi Anda telah berhasil, seperti pada gambar di bawah ini:  

 
v. Buka email Anda, notivikasi bisa kotak masuk atau spam: 

 
vi. Klik pesan masuk tersebut dan klik teks ‘Activate your password”, seperti pada 

gambar di bawah ini: 

 
 

vii. Maka akan masuk ke eprints secara otomatis lalu klik continue  

 
viii. Maka tampilan langsung ke menu login 

 
  



2. Lupa Password 

a. Buka browser ketikan http://eprints.uad.ac.id 

b. Klik menu login 

c. Ketikan username 

d. Klik reset pada gambar di bawah ini: 

 
Catatan:  

1. Apabila pengetikan email salah fasilitas reset tidak berlaku 

2. Apabila Pembuat akun username salah bisa menghubungi no. wa perpustakaan 

atau email perpustaaan UAD 

e. Setelah klik reset, maka anda diminta untuk isi kolom seperti di bawah ini: 

 
i. Masukan alamat email dan password baru Anda. 

ii.  Klik submit 

f. Buka email anda sesuaikan dengan email yang digunakan buat akun eprints 

g. Anda akan mendapatkan notivikasi reset, seperti gambar di bawah ini: 

 
h. Klik pesan  masuk tersebut dan klik “activation your password” 

 
i. Anda sudah bisa login eprints 

http://eprints.uad.ac.id/

