Tutorial Penggunaan LogBook Online
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Untuk masuk ke e-logbook bukalah browser anda seperti Mozilla Firefox, Google Chrom, Chromnium, etc.
Kemudian ketikkan pada browser anda http://bbppketindan.bppsdmp.deptan.go.id/logbook . Dan akan muncul
tampilan login e-logbook seperti gambar 1.1 dibawah ini.

Gambar 1.1 Login Awal
Setelah muncul tampilan seperti gambar di atas pilihlah kolom Username isikanlah nama anda dan pada kolom
Password masukkanlah nama anda masing-masing .

Catatan: untuk Username dan Password akan diatur default berdasarkan nama anda masing-masing.
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Contoh pemasukan Username dan Password secara acak dalam gambar 1.2 misalkan menggunakan
Username witono maka Password akan diatur sama yaitu witono .

Gambar 1.2 Cara Login

Setelah kita login, kita akan langsung masuk ke halaman kita masing – masing. Dan di bagian atas, kita dapat
melihat beberapa menu seperti Beranda , Buku Kegiatan , Ubah Password , dan Keluar . Pada menu Buku
Kegiatan saat cursor diarahkan diatasnya maka akan muncul dua submenu Form Pengisian dan Cetak Laporan .
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Gambar 1.3 Menu
Penjelasan tentang Menu :
1. Beranda

Berisikan tampilan tentang profil pemilik account yang sedang login.
Tampilan menu beranda :
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Gambar 1.4 Tampilan Beranda
2. Buku Kegiatan
- Form Pengisian

Kita dapat membuka menu ini dengan memilih menu Form Pengisian dilanjutkan dengan memilih sub menu
Form Pengisian dan di dalamnya terdapat beberapa menu seperti Tanggal, Waktu, Kegiatan, Output,
Keterangan. Kita dapat melihat tampilannya seperti gambar di bawah ini.
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Gambar 1.5 Form Pengisian Kegiatan
Setelah kita melihat tampilan di atas tatacara pengisiannya dengan mengisikan semua kolom menu yang ada
di dalam form tersebut kemudian untuk menyimpan kegiatan yang telah kita isi kita harus mengklik tombol
Simpan untuk menyimpannya dan tombol Batal untuk membatalkan pengisian kegiatan.
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Apabila kita menekan tombol Simpan maka data yang kita simpan ini akan muncul di bawah form pengisian
seperti gambar di bawah.
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Gambar 1.6 Tampilan setelah pengisian data.
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Kita dapat melihat pada gambar di atas, pada bagian paling bawah kita dapat melihat tabel yang
menampilkan data setelah pengisian data kita dan kita dapat melihat pada tabel tersebut ada dua perintah
yaitu edit dan delete. Perintah edit digunakan untuk mengedit data kegiatan kita. Dimana setelah kita
menekan perintah edit data kita akan berpindah ke form pengisian data yang diatas dan barulah kita dapat
mengisi atau mengedit data kita yang tata penulisanya sama dengan pengisian form pertama diman kita
hanya dapat mengedit data kita.Dan tombol delete berfungsi untuk menghapus data yang tidak kita
inginkan.Dan kita pun dapat melakukan pencarian pada data kegiatan kita berdasarkan tanggal, bulan,
ataupun semua data kita. Dengan memilih menu pencarihan yang berada di bawah form kegiatan dan di
atas tampilan data yang berada di bawah.

Gambar 1.7 Pencarian semua data kegiatan berdasarkan inputan.

Gamabar 1.8 Pencarian data berdasarkan tanggal inputan.

Gambar 1.9 Pencarian data berdasarkan bulan.
Dari gambar di atas kita dapat melihat semua tampilan pencarian.
-

Cetak Laporan
Menu ini berada di Buku Kegiatan dan pilih sub menu Cetak Laporan kita akan melihat menu untuk
mencetak laporan berdasarkan tanggal dan bulan. Dilanjutkan dengan mengisi Tanggal Cetak Laporan
kita dan kemudian kita ddiharuskan untuk mengisi persetujuan berdasarkan atasan kita masing – masing.
Dan barulah kita dapat mencetak laporan kita dengan mengklik tombol Cetak
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Gambar 2.0 Cetak laporan berdasarkan Bulan.
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Gambar 2.1 Cetak Laporan berdasarkan tanggal
Setelah kita mengklik tombol cetak kita dapat melihat data kita yang telah di rubah menjadi file PDF dan kita
juga dapat memprint laporan kita atau pun hanya mendownload loporan kita menjadi file saja.
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3. Ubah Password

Gambar 2.2 Tampilan Menu Ubah Password
Di dalam menu ini kita dapat merubahh password account sesuai dengan keinginan kita karena password secara
acak berdasarkan nama kita masing – masing rentan untuk digunakan oleh orang lain . Maka untuk antisipasi
orang lain menggunakan account kita disarankan untuk merubah password account. Dengan cara memasukkan
Password Lama kita atau default dilanjutkan dengan memasukkan Password Baru sesuai keinginan kita ,
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kemudian dilanjutkan lagi Konfirmasi Password Baru yang berisikan Password Baru yang baru kita
masukkan.Berikut contoh pemasukkan password baru.

Gambar 2.3 Inputan Password
4. Keluar

Berfungsi untuk menutup account anda setelah login karena sistem e-logbook mengharuskan penguna untuk
segera logout setelah mengisi buku kegiatannya . Apabila sampai lupa logout maka pengguna tidak akan bisa
login atau masuk ke dalam accountnya lagi tanpa memperitahukan masalah ke administrator hal ini dikarenakan
untuk menjaga account anda tidak dapat diretas atau di gunakan orang lain.
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