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Fidiana _ <fidiana@stiesia.ac.id>

Konfirmasi Keanggotaan APDOVI
1 pesan

Asosiasi Profesi Dosen Vokasi Indonesia <apdovi@forum-vokasi.id> 24 Juli 2020 12.07
Kepada: fidiana@stiesia.ac.id

Kepada Yth.

Dr. Fidiana, S.E., MSA

Akuntansi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya

NIP/NUP/NIDN/NIDK: 0702027803

 

Selamat Datang di Perkumpulan Akademisi Profesi Dosen Vokasi Indonesia
(APDOVI).
Bersama ini kami sampaikan konfirmasi data keanggotaan anda di Akademisi Profesi Dosen Vokasi Indonesia
(APDOVI)

No. Anggota : AB-1020
Nama Lengkap : Dr. Fidiana, S.E., MSA
Nama Program Studi : Akuntansi

Nama Perguruan Tinggi Vokasi: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya

No. HP Aktif dgn WA & Telegram : 085706667734

 

Mohon konfirmasi untuk kelengkapan dan keakuratan penulisan, huruf kapital, dan tanda baca pada nama beserta
gelar dan data lainnya di atas ini, dengan (merevisi dan) mengirimkan kembali email ini beserta lampiran file pasfoto
resmi terbaru berwarna dengan ukuran (dimensi) 3x4 untuk pembuatan e-Card Tanda Anggota APDOVI ke alamat
email ini (apdovi@forum-vokasi.id).

Berikut ada beberapa hal yang hendak kami sampaikan.

1.            Website APDOVI masih dalam proses pembangunan, namun info mengenai acara Web Seminar Series,
pelatihan-pelatihan, dan sertifikasi profesi akan ada diletakkan di situ. Silakan mengaksesnya di alamat
https://apdovi.forum-vokasi.id atau singkatnya bisa langsung mengetikkan alamat s.id/apdovi pada peramban maya
favorit anda.,

2.            APDOVI merupakan Organisasi nirlaba tanpa iuran keanggotaan dan berjalan nyaris sepenuhnya dengan
bantuan teknologi informasi. Pencetakan kartu anggota dapat dilakukan secara mandiri oleh anggotanya dengan
mengunduh gambar kartu nama dari server APDOVI sesuai dengan ketentuan teknis pencetakan secara mandiri,
(mohon maaf, saat ini pembuatan materi kartu nama masih terkendala. Harap bersabar),

3.            Untuk saat ini, komunikasi dengan badan pengawas, badan pengurus, dan/atau tim sekretariat APDOVI
dapat melalui email ke apdovi@forum-vokasi.id

4.            Bagi anda yang memiliki aplikasi Telegram, silakan bergabung di kanal resmi APDOVI dengan mengetikkan
alamat s.id/telegramapdovi pada ponsel anda. Semoga hal ini dapat mempermudah komunikasi antar kita.

5.            Akan diadakan Web Seminar seri I-2 pada tgl 25 Juli 2020. Utk lebih lengkapnya, silakan melihatnya di
website https://s.id/apdovi.

Adapun web seminar series ini diperhitungkan sebagai kredit keanggotaan APDOVI sesuai AD/ART APDOVI yang
berlaku.
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Demikian beberapa hal yang saat ini perlu disampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kendala. Terima kasih atas
kesabaran dan kesetiaan para anggota APDOVI.

 

Salam Sehat Selalu,

Arman Faslilh, S.T., M.T.

Sekjen APDOVI
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