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Dengan Hormat,
Dalam rangka pengembangan layanan digital serta peningkatan layanan pelanggan, ITS Press telah
membangun sistem layanan cetak online melalui myITS Printing. System myITS Printing ini bisa diakses
dari SSO myits.ac.id. Beberapa fitur menu layanan cetak bisa digunakan oleh civitas academica di unit
Bapak dan Ibu untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan masing-masing.
Untuk keperluan tersebut, berikut kami sampaikan brosur informasi tiga layanan yang tersedia dalam
myITS Printing. Harapan kami, layanan cetak digital ini akan menjadi salah satu solusi praktis dalam
kebutuhan pencetakan dokumen di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang belum selesai. Untuk
selanjutnya, kami berharap Bapak/Ibu Kepala Departemen berkenan untuk menginformasikan brosur ini
ke seluruh civitas academica di lingkungan unit departemen.
Demikian surat pengantar ini kami sampaikan. Atas bantuan dan kerjasamanya, kami sampaikan terima
kasih.
Surabaya, 12 Agustus 2021
Manajer Senior Pengelolaan Usaha Mandiri,

Nugroho Priyo Negoro, S.T., M.T.
197607012003121002
Tembusan Yth :
1. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kearsipan Digital
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Inovasi Baru

Kini hadir dengan layanan

Dalam era transformasi digital, ITS Press terus memacu diri untuk memberikan
inovasi layanan berbasis teknologi. Untuk memenuhi kebutuhan pencetakan dan
penerbitan dari seluruh civitas academica ITS, kini telah hadir sebagai persembahan ITS
Press, sebuah fasilitas layanan cetak online melalui myITS Printing.
Manfaatkan layanan myITS Printing ini untuk mendapatkan produk sesuai
kebutuhan dan sekaligus sebagai sarana untuk berkontribusi pada ITS.
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Cetak Tugas
Akhir/Tesis/
Disertasi

Cetak Buku
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Dokumen
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Cetak

Dosen/Tendik

Hard Cover/
Soft Cover,
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Hard Cover/
Soft Cover,
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Hard Cover/
Soft Cover,
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Cara akses layanan myITS Printing :
1. Masuk ke www.its.ac.id
2. Klik login myITS SSO
3. Pilih menu myITS Printing pada kelompok Service
4. Klik

Keterangan
Tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi
adalah karya tulis ilmiah seorang
mahasiswa dalam menyelesaikan studi
program sarjana (S1), magister (S2) dan
doktor (S3) sesuai bidangnya. myITS
Printing memberikan layanan bebas
pustaka (berkolaborasi dengan
Perpustakaan ITS) serta pengiriman
gratis ke perpustakaan dan prodi
bersangkutan.
Buku ISBN adalah karya tulis yang
sudah terdaftar di Perpustakaan
Nasional RI. Fungsi ISBN adalah
memberikan identitas terhadap satu
judul buku yang diterbitkan oleh
penerbit. myITS Printing hadir dengan
layanan cepat, mudah dan kompetitif,
untuk menerbitkan karya Anda. Selain
ISBN, karya Anda sekaligus akan
mendapatkan e-ISBN (untuk karya
dengan fomat e-book)
Cetak Dokumen lainnya adalah cetakan
Dokumen yang bersifat umum, tidak
diterbitkan dengan ISBN. Termasuk jenis
ini adalah : buku kerja praktek, buku
laporan proyek, modul praktikum,
company proﬁle, dan lain-lain. myITS
Printing hadir dengan layanan cepat,
mudah dan kompetitif guna mencetak
dokumen Anda.
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