CARA MENGGUNAKAN PROGRAM
Ada dua cara untuk menjalankan aplikasi SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENERIMAAN PEGAWAI DI CV.SUMBER BARU NIAGA antara lain :
	Agar aplikasi ini berjalan di lebih dari satu komputer/multiuser maka perlu dilakukan pengaturan pada windows khususnya ODBC. Lankah-langkahnya adalah sebagai berikut :
	klik Start pada Panel bagian bawah kemudian pilih Control Panel. Pada bagian Control Panel cari menu Administrative Tools dan klik ganda pada icon Data Sources (ODBC). Setelah muncul jendela ODBC Data Source Administrator klik tombol Add maka akan muncul jendela Create New Data Source. Pilih SQL Server kemudian klik tombol Finis maka akan muncul jendela seperti di bawah ini.
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Pada kolom Name isikan SPK, Description isikan SPK, Server isikan Akakom kemudian klik tombol Next. Klik tombol Next sekali lagi maka akan muncul jendela seperti berikut.
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Centanglah pada pilihan Change  the default database to isikan SPK. Kemudian klik tombol Next. Klik tombol Next sekali lagi maka akan muncul kotak dialog seperti berikut.
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Kemudian klik tombol Test Data Source untuk mencoba apakan pengaturan telah benar atau masih salah.
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	apabila pengaturannya belum benar maka harus diulangi lagi dari langkah pertama sampai berhasil. Yang perlu diperhatikan dalam melakukan pengaturan adalah nama database dan servernya.
	setelah masuk ke windows, klik Start Menu, kemudian pada Start Menu di bagian kanan terdapat daftar-daftar aplikasi windows dan salah satunya adalah aplikasi SPK. Klik ganda pada icon SPK maka akan masuk ke aplikasi SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENERIMAAN PEGAWAI DI CV.SUMBER BARU NIAGA. Jendela pertama yang muncul adalah Loading. Setelah menuggu beberapa menit kemudian akan muncul jendela UserAccount dan Password.
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Pada bagian ini dilakukan pilihan apakah user akan masuk sebagai Administrator atau sebagai Pimpinan. Yang membedakan dari kedua pilihan diatas adalah apabila memilih Pimpinan maka pada jendela Utama hanya akan menampilkan menu Laporan, Ganti Password, About Programmer dan menu Keluar. Apabila memilih Administrator maka pada jendela Utama akan menampilkan semua menu. Setelah memasukkan User dan Password maka akan muncul jendela Utama seperti berikut ini.
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Langkah selanjutnya setelah masuk ke jendela Utama adalah memasukkan data pelamar. Untuk memasukkan data pelamar, user memilih menu DataBase kemudian pilih sub menu Pelamar. Tampilan jendela Pelamar sebagai berikut.
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Setelah data pelamar dimasukkan maka langkah selanjutnya adalah melakukan seleksi dan tes. Seleksi dan tes pertama yagn dilakukan adalah seleksi aministrasi. Cara untuk masuk ke seleksi administrasi adalh memilih menu File kemudian pilih sub menu Seleksi dan Tes. Tampilan jendela Seleksi Administrasi adalah sebagai berikut.
file_14.png

file_15.wmf


Setelah melakukan perhitungan Seleksi Administrasi maka sistem akan menampilkan jendela Tes Bidang Tugas yang diguanakan untuk melakukan Tes Bidang Tugas dan menyimpan data dan niali hasil perhitungan. Tampilan jendela Tes Bidang Tugas adalah sebagai berikut.
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Lankah selanjutnya adalah melakukan tes Psikotes. Secara otomatis sistem akan menampilkan jendela Psikotes untuk melakukan tes Psikotes dan menyimpan data dan hasil perhitungan Psikotes. Tampilan jendela Psikotes sebagai berikut.
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Setelah lulus tes Psikotes dan tes terakhir adalah Interview. Secara otomatis sistem akan menampilkan jendela Interview untuk melakukan perhitungan dan menyimpan data dan hasil penilaian Interview. Tampilan jendela Interview adalah seperti berikut.
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Setelah dinyatakan lulus seleksi dan tes maka data dan nilai hasil perhitungan akan disimpan ke dalam tabel hasil memalui jendela Input Hasi seperti berikut ini.
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Untuk melihat data hasil Seleksi dan Tes maka user memiih menu File dan kemudian pilih sub menu Hasil. Tampilan jendela Hasil sebagai berikut.
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Selain sub menu Hasil, user juga dapat melihat data pelamar dan data hasil seleksi dan tes dengan cara memilih menu Laporan dan sub menu Laporan. Tampilan jendela Daftar Laporan adalah sebagai berikut.
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User dapat malukan pemilihan data laporan mana yang mau ditampilkan dengan cara memilih dan menekan tombol Tunjukan. Selain itu, apabila user mau melakukan pergantian User dan Password maka user memilih menu Help, kemudian pilih sub menu Ganti Password maka muncul kotak dilaog seperti berikut
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Selain Itu juga terdapat sub menu About Programmer di bagian Menu Help yang mana untuk menampilkan informasi tentang Programmer. Langkah terakhir adalah pilih menu Help kemudian pilih sub menu Keluar maka aplikasi akan dimatikan oleh sistem.


