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A. Proses Penyimpanan Data
Sekaligus Langkah yang paling pertama untuk yang baru pertama kali mengakses
Aplikasi



Pertama
• Jika Penginputan Proses Data Selesai, anda dapat menuju halaman

paling akhir aplikasi dan Pilih Ikon Disket dengan Keterangan Simpan
Data.



Jika Telah Tersimpan maka…….

Akan Keluar Dialog yang menyatakan Data 
baru Tersimpan…..

Namun….Jika Baru Pertama Kali mengkases
maka perlu di otorisasi terlebih dahulu (akan
muncul Kotak Dialog Seperti Berikut)



Maka diharapakan melakukan otorisasi awal
(cukup sekali) (Step 1)
• Silahkan Klik Tombol Continue (Warna Hijau)



Silahkan Pilih email anda yang aktif saat ini
(Step 2)

• Pastikan email yang dipilih adalah

Yang sudah didaftarkan kepada

Bagian Organisasi



Lakukan Persetujuan
(Step 3)
• Pilih Tulisan Advanced

(atau lebih lanjut)



Lanjutkan Kembali (step 4)

• Maka akan terbuka bagian lanjutan

Silahkan cari dan klik Tulisan

“Go To Anjab Entri Skrip V.2”



Langkah terakhir
(Step 5)
• Silahkan anda lanjutkan dengan

mengklik tombol Allow 

(Izinkan/perbolehkan)



Jika Sudah terotorisasi…….

• Silahkan Klik lagi Simpan Data

• Jika Semua Sudah benar

Akan muncul dialog Konfirmasi

Silahkan klik Yes Jika sudah

Diperiksa semua data



Data Berhasil Disimpan……………..



Langkah Otorisasi tadi hanya
berlaku untuk satu kali, jika

sudah maka proses simpan data 
akan langsung berjalan tanpa

melakukan otorisasi



B. Proses Edit Data
Edit Data disini berarti melakukan edit/penyuntingan data yang sudah
dismpan/entri sebelumnya ke aplikasi. Hal ini berbeda dengan proses simpan data 
yang berarti menambahkan data baru bukan menggantikan data yang sudah ada.

Harap menggunakan fitur ini jika ada perubahan terhadap data yang sudah di input  



• Langkah pertama
adalah mengecek
Kode Unik tiap
Jabatan Yang Telah 
di input

Silahkan Klik “Pivot 
Table 1” untuk
membuka daftar 
jabatan yang telah
di input 
sebelumnya



Temukan Kode Unik

• Pada Laman Pivot Table 1 ini kita juga bisa melihat daftar jabatan yang 
telah kita input pada aplikasi sebelumnya

• Pada proses ini silahkan catat Kode Unik Jabatan yang akan kita edit. 

Contoh: pada urutan pertama ada Jabatan “ analis barang milik
daerah” di sebelah kiri tertera Kode unik “UGMDIB” maka
silahkan salin kode tersebut



Masukkan Kode Unik yang sudah disalin tadi
ke kolom Cari Jabatan…….

Jika Sudah dimasukkan tekan
enter (utk memastikan data
masuk) kemudian klik icon
pencarian warna biru (yg
dilingkari merah)



❑ Jika Sudah, maka data yang akan di edit akan
muncul di form tersebut, dan silahkan edit
bagian data mana yang akan di edit, jika sudah
silahkan lanjutkan ke tahap selanjutnya untuk
menetapkan hasil edit data tersebut.

❑ Silahkan scroll form ke bagian bawah
(seperti cara utk menyimpan data yang
ditunjukkan sebelumnya kemudian) lalu klik
edit data



• Jika sudah maka data tersebut akan berhasil kita edit.



Bagaimana Cara Menghapus data yang sudah
dimasukkan?
• Sama seperti Langkah B. Proses Edit Data bedanya hanya tahap akhir

klik Hapus data maka data tersebut akan terhapus



C. Lain-Lain
Pada tahap ini adalah fitur-fitur lain yang terdapat dalam aplikasi ini



Menu ini terdapat pada paling bawah

• Menu Lihat Preview Hasil
• Adalah suatu fasilitas untuk mendaptkan hasil input yang kita lakukan dalam

bentuk format DOC (masih tahap pengembangan)

• Menu Reset
• Adalah suatu fasilitas untuk mebersihkan isian dalam form jika kita akan

menginput data yang baru



Terima kasih

• Jika ada kendala silahkan hubungi Bagian Brganisasi.


