Panduan Email
Lupa Password Email UAD

PETUNJUK PENGGUNAAN
LOGIN
Untuk masuk ke pengaturan pemulihan akun email Universitas Ahmad Dahlan, pengguna
harus melakukan login dahulu ke email dengan memasukkan username dan password.
Setelah masuk ke Email, untuk pengaturan pemulihan akun dengan klik tombol my
account di pojok kanan atas seperti pada gambar 1.

Gambar 1. Akun email

HALAMAN PENGATURAN PEMULIHAN AKUN
Setelah klik tombol my account maka akan tampil halaman untuk mengatur akun email,
kemudian pilih Login & keamanan -> login ke Google maka akan masuk kehalaman
untuk mengatur pemulihan akun seperti pada gambar 2.

Gambar 2. Pengaturan pemulihan akun
Pada halaman ini ada beberapa yang perlu di atur seperti verifikasi 2 langkah perlu
diaktifkan dan memasukkan alamat email dan no telpon pemulihan akun. Berikut langkahlangkahnya;
1. Aktifkan Verifikasi 2 Langkah
Untuk verifikasi 2 langkah ada beberapa langkah sebagai berikut;
a. Verifikasi No Hp
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Langkah pertama untuk mengaktifkan verifikasi 2 langkah dengan
memasukkan no hp yang aktif, bisa dengan memilih pengiriman kode verifikasi
dengan sms atau dengan panggilan telepon seperti pada gambar 3.

Gambar 3. Verifikasi no hp
b.

Verifikasi Kode Aktivasi
Jika sudah memasukkan no telepon dengan benar dan klik tombol kirim maka
akan dikirim kode verifikasi lewat sms atau panggilan telepon, kemudian
masukkan kode verifikasi dan klik tombol selanjutnya.

Gambar 4. Masukkan kode verifikasi
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c.

Verifikasi Berhasil
Kemudian setelah kode verifikasi benar maka akan tampil halaman verifikasi 2
langkah sudah aktif seperti pada gambar 5.

Gambar 5. Verifikasi 2 langkah berhasil
2. Opsi Pemulihan Akun
Untuk opsi pemulihan akun cukup memasukkan alamat email alternatif (missal :
pemulihan@gmail.com) dan juga nomor telepon yang aktif.
Opsi pemulihan akun ini berguna jika password lupa atau email tidak bisa dibuka,
nantinya dengan melakukan reset password/ lupa kata sandi dan verifikasi akan
dikirim ke email atau no telepon yang sudah didaftarkan

RESET PASSWORD
LUPA KATA SANDI
Untuk pemulihan kata sandi yang lupa bisa dengan cara memasukkan alamat email
lengkap dan akan tampil halaman seperti pada gambar 6.
Kemudian klik Forgot Password/ Lupa Sandi maka akan diarahkan ke halaman untuk
pemulihan email

Gambar 6. Lupa kata sandi
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PEMULIHAN EMAIL
Pada halaman pemulihan email dengan memasukkan no telepon yang sudah di daftarkan
pada pengaturan opsi pemulihan akun. Kemudian klik next dan akan dikirim kode
verifikasi lewat sms

Gambar 7. Masukkan no HP

KODE VERIFIKASI
Jika sudah mendapatkan kode verifikasi kemudian masukkan kodenya seperti pada
gambar 8. Dan klik tombol next untuk masuk ke halaman rubah password.

Gambar 8. Masukkan kode verifikasi
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RUBAH PASSWORD BARU
Setelah kode verifikasi sudah benar maka akan masuk kehalaman rubah password baru
seperti pada gamabr 9.

Gambar 9. Ganti password baru

PEMULIHAN EMAIL BERHASIL
Setelah perubahan password berhasil maka akan tampil seperti pada gambar 10 dan bisa
klik continue to Gmail untuk masuk kehalaman Email.

Gambar 10. Berhasil mengganti password baru
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