

CARA MENJALANKAN APLIKASI

Aplikasi pemanfaatan e-learning dalam membantu proses pembelajaran di stmik akakom ini dibuat dengan menggunakan program PHP dan MySql sebagai databasenya. Cara untuk menjalankan aplikasi ini, terdiri dari beberapa hal yang harus dilakukan. Antara lain sebagai berikut :
	Settingan User jika komputer tidak ada koneksi internet
	Copy folder wosportable dari cd ke harddisk
	Buka folder wosportable, klik ganda wos.exe untuk mengaktifkan apache dan mysql

Buka browser  dan ketik pada alamat URL http://localhost. Jika muncul informasi seputar  wosportable berupa ucapan selamat datang, program telah berjalan.
	Pada browser, ketik alamat URL http://localhost/elearning jika muncul tampilan web elearning maka program telah berjalan
	Tampilan dari website e-learning stmik akakom terdiri dari menu utama dan menu login.
	Menu utama terdiri dari home, dosen pengajar, informasi jurusan, mata kuliah, fasilitas dan lab terpadu
	Menu login terdiri dari form pengisian username dan password serta pilihan satus

	Untuk masuk ke halaman admin gunakan :

Username	:	admin
Password	:	admin
Status 	: 	admin
	halaman admin terdiri dari menu input data dan menu laporan yang dapat digunakan untuk menambah, mengedit dan menghapus data

	menu input data terdiri dari tampilan input data administrator, input jurusan, input dosen, input mahasiswa dan input mata kuliah
	Menu Laporan terdiri dari tampilan laporan data administrator, laporan jurusan, laporan dosen, laporan mahasiswa dan laporan mata kuliah yang semuanya di lengkapi dengan edit dan hapus laporan tiap tampilan

	Untuk masuk ke halaman dosen gunakan :

Username	:	badi
Password	:	badi
Status 	: 	dosen
	halaman dosen ini menampilkan informasi data dosen serta data mata kuliah yang diajar dosen. Untuk memasukan materi di gunakan menu input materi sedangkan untuk memasukkan nilai di gunakan menu input nilai. Pada kedua menu input tersebut juga di lengkapi dengan fasilitas untuk menghapus dan mengedit data.
	Untuk masuk ke halaman mahasiswa gunakan :

Username	:	yudi	
Password	:	yudi	
Status 	: 	mahasiswa
	Pada tampilan halaman mahasiswa ini menampilakan informasi data mahasiswa yang bersangkutan serta mata kuliah yang sedang diambil. Tampilan ini di lengkap fasilitas lihat materi dan download materi.
	Untuk keluar dari tiap halaman gunakan menu home
10. Untuk mengakhiri aplikasi tutup browser internet


