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1. Masuk Website Teachee

Masuk ke website Teachee
dengan mengetik

www.teachee.com

Download Teachee
Mengunduh aplikasi Teachee pada Android

Download 
Teachee

2. Pilih Android

Pilih Teachee for Android. 
Dengan cara klik Android 

(for student) atau klik logo 
Android.

3. Scan QR Code

Scan QR cote for download
merupakan cara lain untuk

mengunduh aplikasi
Teachee pada Android.



Instal dan Registrasi Teachee
Melakukan Instal dan Registrasi aplikasi Teachee pada Android 

Setelah aplikasi Teachee terinstal
pada mobile, Anda akan diminta untuk
memasukkan nomor telepon Anda, 
dengan memilih kode wilayah, misal : 
untuk Indonesia, kode telepon +62. 
Diikuti memasukkan nomor telepon
tanpa “0”.

Setelah memasukkan nomor
telepon, klik Send dan kode registrasi
akan dikirimkan ke mobile Anda. 
Masukkan kode registrasi yang 
diterima pada kolom di bawah nomor
telepon, dan klik Login.

Nomor
Telepon

Kode
Registrasi

Tombol Login



Join Kelas
Melakukan Instal Teachee pada Android 

Setelah dosen mengundang
mahasiswa, maka mahasiswa
yang bersangkutan akan
menerima pesan undangan yang 
berisi kode join untuk bergabung
ke dalam kelas.

Selain itu, mahasiswa juga dapat
bergabung dengan klik url yang 
tercantum pada pesan.

Kode Class

Masukan
kode Class 
pada aplikasi

URL Class



Hubungi Layanan DPTSI : servicedesk.its.ac.id | Website : its.ac.id/dptsi

Persiapan Kelas
Mahasiswa menunggu kelas dimulai.

Apabila kelas belum dimulai, maka mahasiswa akan
menerima pesan pengingat kapan kelas akan dimulai. 
Pesan ini akan dikirimkan melalui SMS dan muncul
sebagai notifikasi pada aplikasi Teachee. 

Ketuk pada layar untuk membuka Teachee



Mulai Kelas
Tampilan saat kelas dimulai

Saat kelas dimulai, 
mahasiswa dapat melihat
dosen dalam tampilan layar
HP, sembari melakukan chat 
pada kotak Say 
something… atau kirim
pesan suara langsung
dengan menekan tombol
Speak

Ketik pesan di sini

Kirim pesan suara
di sini



Panggilan Video
Tampilan saat panggilan video

Saat dosen melakukan
koneksi ke mahasiswa, 
Mahasiswa yang 
terhubung akan muncul
pada layar dan saat terjadi 1 
koneksi, Hanya video 
mahasiswa yang 
terhubung yang dapat
muncul pada layar dalam
satu waktu.

Ketik pesan di sini

Berbicara langsung saat
terhubung dengan dosen



Putar Rekaman Kelas
Tampilan saat memutar video rekaman kelas.

Seusai kelas, mahasiswa
dapat memutar video 
kelas kembali untuk
memperkuat pemahaman
pada materi. 

Mahasiswa dapat
menghentikan rekaman
pada waktu tertentu, 
untuk mencatat hal-hal
penting yang terlewat
saat kelas berlangsung.

Atur playback
Klik untuk memulai
rekaman



Atur Jadwal Kelas
Mengatur jadwal kelas pada perangkat mobile.

Anda dapat mengatur jadwal

kelas pada perangkat mobile, 

dan mengatur pengingatnya, 

sehingga tidak ada kelas yang 

terlewat.

Atur jadwal kelas
sesuai waktunya
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