
Silahkan klik Sign In sekiranya telah 
pernah mendaftar di situs ini. Kalau 
belum klik Register

Cara memperoleh Activation Key Microsoft Windows 10 Education
bagi mahasiswa Universitas Indonesia

Tahapan ini hanya berlaku bagi mahasiswa UI. Bagi staf pengajar dan tenaga kependidikan 
digunakan tahapan yang berbeda, bisa dikonsultasikan kepada staf IT di unit kerja.

Silakan akses dengan web browser URL: http://ui.onthehub.com



Silahkan masukkan alamat email 
yang diberikan oleh Universitas 
Indonesia kepada Anda. Alamat 
tersebut akan memiliki domain 
ui.ac.id (misal kuya@ui.ac.id).

Kemudian klik Continue

Silahkan memasukkan data diri 
Anda. Pilih password Anda sendiri. 
Sistem ini tidak berhubungan 
dengan sistem SSO Universitas 
Indonesia.

mailto:kuya@ui.ac.id


Pastikan Anda memilih Student 
sebagai group Anda. Pilihan yang 
lain akan membuat Anda tidak 
eligible memanfaatkan student use 
benefits.

Isikan kode captcha sesuai dengan 
tulisan yang terbaca pada di gambar

dan

klik Register

Setelah registrasi tampilan akan 
seperti disamping. Email konfirmasi 
akan dikirim ke alamat Anda. 
Silakan buka webmail.ui.ac.id.

Sekiranya email konfirmasi belum 
masuk dalam waktu 5 menit 
silahkan klik tombol dibawah tulisan 
merah. 



Pada akun webmail anda akan ada 
pesan masuk, dengan judul “Email 
address confirmation” dan pengirim 
“Universitas Indonesia” seperti 
ditunjukkan disamping. Silahkan 
pesan tersebut dibuka.

Pada pesan email tersebut akan 
tercantum sebuah URL. Silahkan klik 
URL tersebut untuk konfirmasi. 



Anda akan diarahkan ke laman 
seperti disamping. Kalau ada 
masalah silahkan Sign In lagi.

Klik gambar Windows 10 dan 
tampilan akan seperti pada gambar 
bawah.

Silahkan klik Add to Cart.



Klik Checkout

Akan keluar tampilan naskah 
pernyataan. Di bagian bawah 
silahkan tuliskan alamat email Anda 
(user name) dan nama Anda 
sebagai tanda-tangan.

Kemudian klik Accept



Setelah Anda menanda-tangani 
pernyataan, akan tampil halaman 
seperti disamping. Silahkan klik 
Proceed with Order

Activation Key untuk Anda akan 
tampil. Silakan dicatat, dicetak, atau 
dipotret sekiranya perlu melakukan 
instalasi ulang. Informasi ini hanya 
tersedia selama 1 (satu) bulan.

Hubungi support@ui.ac.id sekiranya 
ada masalah.

mailto:support@ui.ac.id

