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1. Pendahuluan
1.1.
Tujuan Pembuatan Dokumen
Dokumen user manual Aplikasi Sistem Informasi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial ini dibuat untuk tujuan sebagai berikut:
A. Menggambarkan dan menjelaskan penggunaan aplikasi E-SIMPEL
untuk user Siswa, user Alumni, dan Umum.
Pihak-pihak yang berkepentingan dan berhak menggunakan
dokumen ini yaitu:
A. User Siswa
User Siswa menggunakan dokumen ini sebagai panduan untuk
mereka bagaimana cara mengunakannya.
B. User Alumni
User Alumni menggunakan dokumen ini sebagai panduan untuk
mereka bagaimana cara menerima layanan seperti Legalisir Ijazah.
C. User Umum
User Umum menggunakan dokumen ini sebagai panduan untuk
mereka bagaimana cara menerima layanan Penyewaan Gedung.

2. Keunggulan Aplikasi E-SIMPEL
website sebagai basis aplikasi sering digunakan karena memiliki beberapa
keuntungan di antaranya, ringan serta dapat diakses dengan cepat
melalui browser dan koneksi internet atau intranet ke server.
Selain akses yang lebih cepat, ada beberapa keunggulan lain dari aplikasi
berbasis web, di antaranya:
2.1. Multiplatform
Keuntungan
lain
menggunakan
aplikasi web adalah
bersifat multiplatform atau dapat digunakan dari semua gadget. Mulai
dari komputer, tablet, hingga smartphone. Hal ini tentu saja
memudahkan pengguna untuk memiliki akses yang fleksibel sehingga
produktivitas pekerjaan tidak terganggu.
2.2. Lebih Cepat Update
Semua maintenance dan update dapat dilakukan pada server dan
bersifat terpusat. Hal ini membuat proses maintenance (pemeliharaan)
dapat berjalan dengan lebih cepat.
2.3. Fleksibilitas Sistem Operasi
Pengembangan aplikasi desktop ataupun mobile harus
disesuaikan
dengan platform dan sistem operasi yang akan digunakan, sehingga
aplikasi harus terus diperbarui sesuai dengan pembaruan software yang
digunakan pada platform. Ada beberapa kasus ketika aplikasi sudah tidak
dapat digunakan, karena software di gadget pengguna sudah sudah
mencapai titik update maksimal. Pengguna tentu saja harus
mengganti gadget untuk bisa menikmati fitur-fitur terbaru dalam
aplikasi.
2.4. Tanpa Perlu Instalasi
Aplikasi berbasis web tidak membutuhkan instalasi di komputer
atau gadget Anda. Instalasi akan dilakukan di server sehingga proses
penginstalannya dapat berjalan dengan lebih cepat.

3. CARA PENGGUNAAN
Pada bagian ini akan menjelaskan tata cara penggunaan aplikasi E-SIMPEL dari
membuat akun, login, dan mengisi form permintaan bagi user siswa dan user
alumni. Untuk user umum tata cara penggunaan aplikasi E-SIMPEL dari
membuat akun hingga melakukan penyewaan gedung.
3.1. Cara Penggunaan E-SIMPEL Sebagai Siswa dan Alumni
Untuk memulai mengakses aplikasi E-SIMPEL ini:
1.

2.

Membuka aplikasi E-SIMPEL melalui web browser (IE, Crome, Mozila
FireFox atau lainnya) dengan alamat url sebagai berikut:
http://esimpel.smkppnbanjarbaru.sch.id
Akan muncul tampilan halaman depan aplikasi E-SIMPEL seperti
pada gambar di bawah ini.

3.

Pada halaman depan klik tombol Siswa dan Alumni bagi user siswa
dan user alumni. maka akan menuju halaman login.

4.

Gambar di bawah merupakan halaman login Siswa dan Alumni. di
halaman ini pengguna harus melakukan login terlebih dahulu
dengan cara memasukan username dan password. Jika belum
memiliki akun siswa dan alumni dapat memdaftar dengan mengklik
Create your Account.

5.

Gambar di bawah merupakan halaman daftar akun. Cara pengisian
form daftar akun pertama mengisi username, Nama Lengkap,
Password, Email, No Telphon atau No WhatsApp, da Jenis Pengguna
dengan cara memilih jenis yang telah di sediakan. Setelah semua
selesai di isi lalu klik daftar maka akan tersimpan dan kembali
kehalam login.

6.

Pada gambar di bawah adalah halaman Dashboard, pada halam ini
terdapat menu data permintaan dan Persyaratan Permintaan. Data
permintaan untuk melakukan permintaan layanan sedangkan
Persyaratan Permintaan merupakan Informasi Persyaratan dan
ketentuan dalam permintaan layanan.

7.

Pada Halaman Data Permintaan terdapat riwayat permintaan yang
telah di kirim. Untuk melihat status permintaan dah detail
permintaan dapat dengan mengklik detail permintaan pada tabel
tersebut.

8.

Untuk membuat permintaan baru caranya dengan klik Form
Permintaan makan akan di arahkan ke Halaman Permintaan seperti
pada gambar di bawah.

9.

Pada halaman ini dapat di lihat terdapat 1 halam yang terbagi
menjadi 2 bagian yang pertama Form Permintan disini pengguna
dapat melakukan permintan dengan mengisi kolom yang telah
disediakan.

10. Pengambilan terdapat 2 pilihan yang mana dapat diambil sendiri
atau dapat meminta untuk di kirim melalui kurir dengan tambahan
kolom alamat. Untuk Lampiran sesuai dengan keterangan yang
terdapat dibawah form permintaan

11. Pada halaman disamping form permintaan adalah data permintaan
yang telah di buat. Dengan adanya ini pengguna dapat melakukan
beberapa permintaan sekaligus, setelah semua permintaan yang
buat maka dengan submit permintaan dikirimkan ke petugas ESIMPEL.
12. Setalah permintaan di Submit maka akan langsung kembali ke menu
data permintaan.
13. Setelah Selesai Melakukan Permintaan Pengguna dapat keluar dari
aplikasi dengan cara menekan Logout pada menu di samping.

3.2. Cara Penggunaan E-SIMPEL Sebagai Pengguna Umum
Untuk memulai mengakses aplikasi E-SIMPEL ini:
1.

Membuka aplikasi E-SIMPEL melalui web browser (IE, Crome, Mozila
FireFox atau lainnya) dengan alamat url sebagai berikut:
http://esimpel.smkppnbanjarbaru.sch.id

2.

Akan muncul tampilan halaman depan aplikasi E-SIMPEL seperti
pada gambar di bawah ini.

3.

Pada halaman depan klik tombol Umum bagi user umum. maka
akan menuju halaman Penyewaan Gedung.

4.

Pada Halaman ini terdapat informasi gedung dapat disewa pada
SMK-PP Negeri Banjarbaru, Nama Gedung, Status Gedung, serta
informasi tambahan seperti fasilitas gedung dan kapasitas gedung.

5.

Untuk melakukan penyewaan gedung dengan mengklik Sewa
Sekarang maka pengguna akan di arakan untuk login terlebih
dahulu sebelum melanjutkan sewa gedung.

6.

Dan apa bila pengguna belum memiliki akun, pengguna dapat
melakukan pendaftaran dengan mengklik daftar sekarang, setelah
selesai membuat/mendaftar maka akan kembali ke halaman login
dan pengguna dapat melakukan login dengan mengunakan akun
yang telah di buat.

7.

Setelah login maka akan di arakan kembali ke menu sewa gedung
dan pada menu terdapat menu logout serta nama pengguna.
Dengan ini pengguna sudah dapat melakukan sewa gedung namun
hanya gedung dengan status tersedia.

8.

Untuk keluar dari aplikasi pengguna dapat melakukan logout
dengan mengklik pada menu logout.

