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FORMAT USERNAME: 
NISN@smkn2-solo.net 
Contoh : 
0065108537@smkn2-solo.net 
 
PASSWORD:  
SESUAI YANG TERTERA DI 
LEMBAR TANDA TERIMA  
DOKUMEN DAFTAR ULANG 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 
Setelah berhasil login, maka akan muncul 
data diri anda, perhatikan pada kolom 
“Kompetensi”, kompetensi ini digunakan 
untuk melengkapi nama anda di zoom. 
Untuk presensi klik “Pilih File” maka akan 
di arahkan ke kamera HP untuk foto diri, 
foto diri WAJIB real time. Setelah itu klik 
“SUBMIT”  

-  Buka Website :  https://mpls.smkn2solo.sch.id/ 
-  Untuk mengikuti MPLS Virtual melalui ZOOM siswa 

DIWAJIBKAN untuk melakukan PRESENSI, langkahnya : Klik 
tombol “GARIS 3” lalu klik “LOGIN” atau melalui Tombol Login 

-  Masukkan Username dan Password Anda yang sudah 
diberikan oleh sekolah pada saat Daftar Ulang (TERTERA DI 
LEMBAR ½ HVS TANDA TERIMA DOKUMEN) 

3 
Setelah foto diri terkirim maka akan 
muncul “Informasi Presensi 
Berhasil” dan anda klik tulisan 
berwarna biru “Klik untuk gabung 
zoom meeting” 

4 
Anda akan diarahkan ke Zoom Meeting dan Klik Join Meeting. Langkah selanjutnya setelah 
berhasil masuk Zoom Meeting, anda diwajibkan untuk mengganti nama anda di zoom 
dengan format “Kompetensi_Nama Lengkap” contoh: TPM_Joko Purnomo 

mailto:NISN@smkn2-solo.net
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1. Cara Ganti Nama di Dalam Meeting Room 

 

Pertama-tama, kami akan membahas tentang cara ganti nama di meeting room yang 
ada di layanan video conference Zoom. Silakan klik opsi 'Participants' yang ada di 
bagian bawah layar, seperti tampak pada gambar di atas. 

 

Setelah di klik, akan ada sidebar berwarna putih dengan foto profil dan nama Anda 
yang tampak di sebelah kanan layar laptop atau PC. Arahkan pointer atau 
panah mouse ke profil Anda, sampai ada tombol berwarna biru dengan tulisan 'More'. 

 

 

 

https://carisinyal.com/merk-mouse-terbaik/


Selanjutnya, klik pada tombol bertuliskan kata 'More' tersebut. Selanjutnya, akan 
ada dialogue box kecil yang tampak di layar laptop atau PC Anda. 

 

dialogue box tersebut punya dua pilihan opsi, yakni mengganti foto profil dan nama 
Anda. Untuk mengganti nama, silakan klik pada tulisan 'Rename'. 

 

Jika sudah, akan ada dialogue box lain yang muncul. Silakan ganti nama profil Anda 
sesuai dengan kebutuhan di kolom yang diberi kotak berwarna merah. Kalau sudah 
selesai, silakan tekan tombol 'OK'. 

 

Dan, Nama profil atau display name di meeting room yang ada di Zoom Anda sudah 
selesai diganti. 

 



 

2. Cara Ganti Nama Zoom Sebelum Masuk Meeting Room 
 

 

Tak hanya saat berada di dalam meeting room, Anda juga bisa langsung mengganti 
nama Zoom sesaat sebelum memasuki meeting room atau bergabung dalam 
sebuah online meeting. Caranya pun mudah. Silakan buka aplikasi Zoom seperti 
biasa, kemudian klik pada tombol 'Join A Meeting'. 

 

Kemudian, isikan meeting ID yang Anda dapatkan dari host yang mengelola meeting 
room. Nah, dibawah kolom meeting ID, ada kolom berisikan nama Anda. Silakan ganti 
nama Anda sesuai dengan kebutuhan di kolom tersebut. Kalau sudah, silakan 
klik 'OK' dan lanjutkan proses untuk memasuki meeting room seperti biasanya. 

 

 

 

 

 

https://zoom.us/


 

3. Cara Ganti Nama Zoom Melalui Pengaturan 
 

 

For your information, nama Zoom bisa Anda ganti lewat menu pengaturan juga. 
Silakan masuk ke akun Zoom Anda lewat browser di laptop atau PC dengan 
menggunakan password dan akun e-mail seperti biasa. 

 

Kalau sudah, silakan masuk ke menu pengaturan profil dengan cara meng-klik 
tab 'Profile' di halaman akun Zoom Anda. Contohnya seperti tampak pada gambar di 
atas. Next, silakan klik tulisan 'Edit' yang ada di sebelah kanan layar, tepatnya di 
samping nama profil akun Zoom yang Anda miliki. 

 



 

Selanjutnya, halaman profil yang berisikan data diri Anda akan muncul. Silakan ganti 
nama Anda di kolom yang ditandai dengan kotak merah, seperti yang terlihat pada 
gambar. Nah, kalau Anda ingin mengganti display name yang muncul saat meeting, 
silakan langsung ganti display name-nya di kolom yang berada di bawah nama 
lengkap. 

 

Kalau sudah, silakan klik tombol 'Save Changes' untuk menyimpan perubahan nama 
Zoom Anda. di halaman ini, Anda tidak hanya bisa mengganti atau menambahkan 
nama lengkap serta display name saja, di halaman profil ini Anda dapat 
menambahkan detail mengenai pekerjaan Anda. Seperti departemen, posisi Anda, 
lokasi Anda saat ini dan lain sebagainya. 

 


