
Panduan Setup IC3 GS3 Online pada PC (Shortcut Link)

1. Buka website www.certiport.com dari browser Internet Explorer lalu login menggunakan akun
Anda.

2. Setelah berhasil login, pastikan status user Anda sebagai Administrator pada organisasi yang
terdaftar pada halaman certiport.



3. Pilih Organisasi aktif yang Anda akan buat link shortcut IC3.

4. Pilih Menu Training & Tools lalu akan tampil pilihan drop down dimana akan ada pilihan Online
Exam Setup.



5. Setelah itu akan tampil halaman online exam setup dimana akan ada langkah-langkah settingan
IC3 Online. Pada tahap ini, mari klik Create Shortcut to Launch Online Exams.

6. Pilih training center yang akan digunakan sebagai tempat tes online. Lalu bahasa yang akan
digunakan pada interface saat tes online nanti. Klik generate link setelahnya, maka akan muncul
kotak bertuliskan Certiport Online Exam. Klik pada kotak tersebut lalu tahan klik tersebut
dimana akan dilakukan drag atau menggeser kotak tersebut ke desktop PC tersebut.



7. Setelah menggeser/ Drag pada desktop, akan ada message warning, pilih yes.

8. Icon Shortcut Certiport Online Exams telah tampil pada desktop PC tersebut.

9. Jalankan Shortcut tersebut.



10. Maka akan terbuka dengan browser default Anda, misalkan Internet Explorer. Tampilan Login
peserta untuk melakukan tes online yang disediakan certiport. Shortcut ini berlaku untuk test
center yang tersetting saat pembuatan shortcut sebelumnya.

11. Setelah membuat shortcut tersebut, mari perhatikan langkah-langkah dibawah.



Dijelaskan pada gambar diatas bahwa memerlukan .net framework versi 3.5 dan versi 4.0,
browser lockdown versi 3 untuk menjalankan tes online ini. Anda dapat mendownloadnya pada
link yang disediakan pada gambar langkah-langkah diatas saat setting.

12. Setelah melakukan langkah-langkah sebelumnya, menginstalasi framework 3.5 dan 4.0 dan
browser lockdown 3, Silahkan lakukan uji coba atau diagnosis tes certiport online tersebut pada
kotak link yang ada pada langkah 4.



13. Akan Tampil pop up seperti dibawah. Pilih test center yang akan Anda uji dengan PC tersebut
lalu klik run configuration check.

14. Jika Browser Lockdown 3 telah terinstal, maka tampilan monitor akan dipenuhi dengan Online
Exams Diagnostic Check. Klik Start Tests untuk memulai uji coba.



15. Jika Lulus uji diagnosis untuk melakukan tes, maka akan tampil gambar seperti dibawah ini
dimana semua aspek yang diperlukan telah memenuhi kriteria. Jika sudah, klik finished.

16. Note :
- Flash Player dan Javascript terbaru diperlukan ada pada PC yang akan digunakan untuk tes
- Pastikan bahwa *.certiport.com dan 127.0.0.1 telah menjadi trusted sites pada Browser
Internet Explorer




