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Tahapan Registrasi Microsot Imagine
Untuk mengakses Microsoft Imagine bisa dengan masuk ke URL 

http://e5.onthehub.com/d.ashx?s=izirc6jmib

Username diisi dengan email itb anda (students / staff) yang telah diverifikasi melalui

Pendaftaran di : https://nic.itb.ac.id/manajemen-akun/pendaftaran-dreamspark



Sign In Microsot Imagine (1/2)
Jika sudah melakukan registrasi, sign in bisa dilakukan dengan meng-klik Sign In



Sign In Microsot Imagine (2/2)
Masukan username dan password yang sudah diregistrasikan.



Download Aplikasi dari Microsoft 
Imagine (1/4)

Masukan nama aplikasi yang akan di-download pada search bar. Setelah aplikasi ditemukan klik

button Add to Chart.



Setelah meng-klik Add to Chart akan muncul list item yang akan di-download. Klik download 

untuk memulai download.

Download Aplikasi dari Microsoft Imagine 

(2/4)



Selanjutnya download Secure Download Manager dan File.SDX

Download Aplikasi dari Microsoft Imagine 

(3/4)



Aplikasi selesai di-download.

Download Aplikasi dari Microsoft Imagine 

(4/4)



Install Aplikasi Secure Download 
Manager (1/3)

Wizard welcome dari Secure Download Manager, klik Next.



Memilih destination folder untuk penyimpanan aplikasi

Install Aplikasi Secure Download 

Manager (2/3)



Untuk memulai aplikasi klik Install

Install Aplikasi Secure Download 

Manager (3/3)



Run file.SDX

Ketika menjalankan file.SDX, akan muncul aplikasi yang akan di-download



Download Source
Kemudian download source tersebut, untuk hasil downloadnya bisa kita lihat

di Download Location.



Hasil Download

Berikut ini adalah hasil download dari Microsoft imagine x yang berbentuk iso

Media iso dapat dibuat menjadi media instalasi berupa :

DVD Instalasi (dengan tools burning dvd)

Flashdisk installer (dengan tools installer flashdisk)



Error Add to Chart (1/5)
Jika terjadi error saat meng-klik Add to Chart suatu aplikasi sehingga muncul pesan seperti di 

bawah ini. Klik here.



Selanjutnya akan redirect kembali ke halaman aplikasi yang sudah di-search. Lalu klik

Express Checkout.

Error Add to Chart (2/5)



Setelah meng-klik Express Checkout akan muncul popup seperti di bawah, klik Continue.

Error Add to Chart (3/5)



Setelah Express Checkout akan muncul error lagi seperti sebelumnya. Untuk melanjutnya klik

here lagi.

Error Add to Chart (4/5)



Error Add to Chart (5/5)

Selanjutnya langsung ke halaman order dan download list. Error muncul menandakan bahwa

user tersebut sudah pernah men-download aplikasi yang sama. Tapi jika ingin men-download 

ulang bisa pilih salah satu item list yang ada di kanan bawah.


