MANUAL BOOK USER KAMPUS
A. Halaman Login
Sebelum login pastikan anda telah memiliki username dan password, Cara masuk ke halaman login website
kampus adalah sebagai berikut :
1. Buka Browser (Mozilla firefox / Google Chrome)
2. Ketik url : https://eprakerin.amadyasolusindo.com/
3. Akan tampil halaman seperti berikut :

Masukkan username dan password yang telah diberikan oleh Admin AmadyaSolusindo, lalu klik tombol Login.
Tunggu beberapa saat.
4. Jika username dan Password benar maka anda telah masuk ke halaman dashboard website kampus
dengan menu seperti berikut :

B. Halaman Tambah User Dosen
Pada halaman ini role kampus dapat menambahkan akun untuk user dengan role Dosen. Setelah data di
inputkan, akun user dosen juga dapat di nonaktifkan semisal dosen tersebut sudah tidak punya hak untuk dapat
login ke dalam website.
1. Klik menu Dosen pada navigation Bar di kiri halaman.

2. Klik Tombol Tambah user Dosen
3. Lalu akan muncul pop up form untuk menambahkan user dosen.

4. Buat username, masukkan nama, program studi, nip dan buatlah password.
Nantinya username dan password ini akan digunakan user dosen untuk login.
5. Klik tombol Simpan
6. Saat data telah masuk ke dalam list maka data dapat diubah status active & inactive nya dengan
mengklik pada slider kolom status sesuai baris list. Saat berwarna biru menandakan status active.

C. Halaman Tambah User Mahasiswa
Pada halaman ini role kampus dapat menambahkan akun untuk user Mahasiswa / Calon Pemagang. Setelah
data di inputkan, akun user dosen juga dapat di nonaktifkan semisal Mahasiswa tersebut sudah tidak punya hak
untuk dapat login ke dalam website.
1. Klik menu Mahasiswa pada navigation Bar di kiri halaman.

2. Klik Tombol Tambah user mahasiswa
3. Lalu akan muncul pop up form untuk menambahkan user mahasiswa

4.
5.
6.
7.

Buat username, masukkan nama, program studi, nim, angkatan,semester dan buatlah password.
Nantinya username dan password ini akan digunakan user Mahasiswa untuk login.
Klik tombol Simpan
Saat data telah masuk ke dalam list maka data dapat diubah status active & inactive dengan mengklik
pada slider kolom status sesuai baris list. Saat berwarna biru menandakan status active.

D. Halaman Tambah Data Magang (Diinputkan oleh pihak Kampus)
Pada halaman ini role kampus dapat menambahkan data magang yang sedang dilaksanakan oleh pihak
kampus
1. Klik menu Mahasiswa pada navigation Bar di kiri halaman.

2. Klik Tombol Tambah Magang Kampus
3. Lalu akan muncul pop up form untuk menambahkan Data Magang Kampus
4. Pilih Periode dan Tahun untuk Magang yang akan diinputkan.

5. Masukkan Bulan dan Tahun yang sesuai lalu klik pada tanggal yang ditentukan.
6. Klik tombol simpan.
7. Saat data telah masuk ke dalam list maka data dapat diubah status active & inactive dengan mengklik
pada slider kolom status sesuai baris list. Saat berwarna biru menandakan status active.
E. Halaman Tambah Data Magang Perusahaan (Diinputkan oleh Pihak Perusahaan)
Pada halaman ini role kampus dapat mengamati data magang yang sedang dilaksanakan oleh pihak
perusahaan
1. Klik menu Magang Perusahaan pada navigation Bar di kiri halaman.

2. User Kampus dapat scroll ke kanan untuk melihat data yang lebih lengkap.

MANUAL BOOK USER PERUSAHAAN
A. Halaman Login
Sebelum login pastikan anda telah memiliki username dan password, Cara masuk ke halaman login website
perusahaan adalah sebagai berikut :
1. Buka Browser (Mozilla firefox / Google Chrome)
2. Ketik url : https://eprakerin.amadyasolusindo.com/
3. Akan tampil halaman seperti berikut :

Masukkan username dan password yang telah diberikan oleh Admin AmadyaSolusindo, lalu klik tombol Login.
Tunggu beberapa saat.

4. Jika username dan Password benar maka anda telah masuk ke halaman dashboard website
Perusahaan dengan menu seperti berikut :

B. Halaman Tambah Magang Perusahaan
Pada halaman ini role Perusahaan dapat menambahkan data magang perusahaan sesuai jadwal magang
kampus yang sedang dilaksanakan oleh pihak kampus

1. Masukkan nama, prodi, dan tentukan jadwal magang kampus. Tentukan tanggal mulai dan selesai, lalu
jenis magang dan koordinat lokasi.
2. Saat data magang perusahaan telah terdaftar, maka user mahasiswa dapat meng apply lamaran yang
terdapat di menu lamaran magang.
3. Klik tombol Simpan

C. Halaman Tambah User Pembimbing Perusahaan
Pada halaman ini role Perusahaan dapat menambahkan data magang perusahaan sesuai jadwal magang
kampus yang sedang dilaksanakan oleh pihak kampus

1. Buat username, masukkan perusahaan, magang, nip, jabatan, dan buatlah password.
2. Nantinya username dan password ini akan digunakan user pembimbing perusahaan untuk login.
3. Klik tombol Simpan

