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SMART PRESENSI
LOGIN SMART ABSENSI

Form login ini digunakan untuk login masuk ke system smart absensi

Adapun informasi login dapat di create melalui halaman SA_LOGIN
(baik username & passwordnya)

SMART PRESENSI
PRESENSI SMART ABSENSI

Ketika berhasil login ke system smart presensi, maka kita akan langsung di
arahkan ke menu smart absensi

Sebelum anda melakukan presensi online anda di harapkan untuk
mengaktifkan GPS pada handphone anda dan juga memastikan lokasi anda
sudah benar di kantor anda menggunakan Google Maps yang ada di
handphone android anda

Apabila sudah tepat maka anda langsung dapat melakukan pencatatan
kehadiran secara online, baik absen masuk maupun absen pulang

SMART PRESENSI
OTHER MENU

Other Menu merupakan menu tambahan dari system smart absensi, untuk
membuka other menu pada smart absensi klick pada icon
di kanan atas
pada system, apabila sudah di klick akan muncul beberapa menu sbb :



Search : digunakan untuk preview data presensi dari bawahan pegawai



Notification : berisi notifikasi apabila adanya permintaan/pembuatan form
pengajuan, baik pengajuan dinas luar, izin, sakit, cuti dan pengajuan revisi
kehadiran form manual



Absensi Manual : digunakan untuk review kode QR Code pegawai



Scan (QR Code) : digunakan untuk melakukan scan kode QR kehadiran
pegawai yang tidak memiliki handphone  baik absensi harian maupun
absensi UB/SKJ



Ubah Profil : digunakan untuk melakukan peribahan pforil data pegawai,
baik info username login, password, email, dan juga foto profil

SMART PRESENSI
MAIN MENU

Main menu merupakan menu utama dari system smart absensi, untuk
membuka main menu pada smart absensi klick pada icon
di kiri atas
pada system, apabila sudah di klick akan muncul beberapa menu sbb :



Dashboard : bigunakan untuk preview data presensi dengan tampilan
grafik, dan juga disana juga dapat digunakan untuk melakukan preview
summary data kehadiran bulanan



Absen : digunakan untuk melakukan absensi harian



UB/SKJ : digunakan untuk melakukan absensi pada saat upacara bendera
maupun senam skj



Izin Lainnya : digunakan untuk melakukan pengajuan baik dinas luar, izin,
sakit dan juga cuti



Pengesahan : digunakan untuk melakukan pengesahan document secara
digital



Laporan : berisi data kehadiran pegawai secara detail maupun summary,
dan melalui menu laporang yang dimaksud juga dapat melihat terkait
dengan nilai tunjangan kehadiran yang didapatkan secara uptodate

SMART PRESENSI
MAIN MENU  DASHBOARD

Modul yang diigunakan untuk preview data presensi dengan tampilan
grafik, dan juga disana juga dapat digunakan untuk melakukan preview
summary data kehadiran bulanan
Dengan adanya menu yang dimaksud, pegawai dapat melakukan review
atas kehadirannya setiap bulannya secara cepat tepat dan akurat

SMART PRESENSI
MAIN MENU  ABSEN UB/SKJ

Modul ini digunakan untuk melakukan pencatatan kehadiran dihari dimana
kita melakukan kegiatan baik upacata bendera maupun senam skj di luar
tempat kerja kita biasanya

Nantinya apabila kita sudah berada tepat di tempat berlangsungnya UB/SKJ
maka system akan unlock yang dimana anda langsung dapat menekan
tombol absen masuk untuk dapat kelaukan pencatatan kehadiran anda

SMART PRESENSI
MAIN MENU  IZIN LAINNYA

Modul ini digunakan untuk melakukan pengajuan, baik dinas luar, izin, sakit
danjuga cuti

Anda dapat memilih form sesuai dengan keperluannya

SMART PRESENSI
MAIN MENU  IZIN LAINNYA  DINAS LUAR

Form pengajuan dinas luar ini dugunakan oleh seluruh pegawai untuk
melakukan pengajuan dinas luar kedalam system

Adapun field yang perlu di isi yaitu : tanggal mulai, tanggal selesai, tujuan,
dan juga foto/scan atas document pengajuan dari atasan

Setelah dilakukan pengisian data maka langsung dapat save untuk
menyimpan data pengajuan kedalam system

SMART PRESENSI
MAIN MENU  IZIN LAINNYA  CUTI

Form pengajuan cuti ini dugunakan oleh seluruh pegawai untuk melakukan
pengajuan cuti kedalam system

Adapun field yang perlu di isi yaitu : tanggal mulai, tanggal selesai, alasan,
dan juga foto/scan atas document pengajuan dari atasan

Setelah dilakukan pengisian data maka langsung dapat save untuk
menyimpan data pengajuan kedalam system

SMART PRESENSI
MAIN MENU  PENGESAHAN

Modul ini digunakan oleh pegawai pada saat melakukan pengesahan secara
digital atas pengajuan yang diajukan sebelumnya baik dinas luar, izin, sakit,
cuti dan juga form update kehadiran manual

Nantinya dengan melakukan pengesahan ini nantinya record data
kehadiran dapat terupdate sesuai dengan pengajuan yang telah di setujui
oleh masing-masing pegawai yang bersangkutan

SMART PRESENSI
MAIN MENU  LAPORAN

Modul ini digunakan untuk melakukan preview atas laporan kehadiran
pegawai secata detail maupun summary

Dengan adanya laporan ini maka kita dapat secara realtime melakukan
monitoring kehadiran secara uptodate, dan juga laporan sudah di lengkapi
dengan rangkuman kehadiran yang dapat kita gunakan untuk melihat
summary kehadiran kita dan juga berapa tunjangan kehadiran kita seca
uptodate

Menu laporan ini juga dapat digunakan oleh atasan dalam melakukan
monitoring bawahan masing-masing dan juga bisa digunakan untuk
melakukan reject kehadiran pegawai apabila adanya kehadiran/foto
kehadiran dari masing-masing bawahannya yang tidak sesuai

SMART PRESENSI
MAIN MENU  PROFIL

Modul yang digunakan untuk melakukan preview atas profil pegawai sesuai
dengan user login masing-masing pegawai

Dengan modul ini kita dapat melakukan crosscheck pada grade yang tertera
apakah sudah sesuai, atau masih belum di setup admin system

Yang dimana grade ini nantinya digunakan sebagai acuan atas tunjangan
kinerja/kehadiran dari masing-masing pegawai

SMART PRESENSI
OTHER MENU  ABSEN MANUAL

Modul ini sigunakan untuk melakukan preview kode QR pada masingmasing user, dengan adanya kode ini dapat digunakan oleh pegawai yang
tidak memiliki handphone untuk dapat melakukan pencataan kehadiran
dengan bantuan rekan kerja yang memiliki handphone android

Untuk menggunakan kode QR yang dimaksud, kita cukup memperlihatkan
kode yang dimaksud ke rekan kerja untuk dapat dilakukan scan dan
dilakukannya capture foto diri+ kantor untuk melakukan pencatatan atas
kehadiran pegawai yang bersangkutan

kode

SMART PRESENSI
OTHER MENU  SCAN (QR CODE)

Dengan menggunakan module ini maka pegawai dapat kelaukan scan kode
QR untuk rekanan yang tidak memiliki handphone android

Dengan melakukan scan kemudian capture foto + kantor, maka pegawai
yang bersangkutan sudah tercatan kehadirannya baik absen masuk maupun
pada saat absen pulang

SMART PRESENSI
OTHER MENU  UBAH PROFIL

Modul ubah profil ini digunakan untuk dapat melakukan perubahan pada
data yang ada di system

Adapun data yang dapat diupdate adalah sbb :



Username : digunakan untuk username login selain menggunakan nip dari
masing-masing pegawai



Password : digunakan untuk autentikasi password pada saat login ke
system



Email : digunakan untuk remainder notifikasi baik pengajuan dinas luar,
izin, sakit, cuti dan juga update kehadiran manual yang nantinya notifikasi
akan di kirimkan ke email ybs



Foto profil : digunakan untuk foto profil dari masing-masing pegawai

SMART PRESENSI
EMAIL NOTIFIKASI

Email notifikasi ini otomatis di terima oleh pegawai terkait dengan
pengesahan yang perlu di lakukan lelalui system

Terkait dengan pengajuan yang dilakukan oleh user sebelumnya, baik
pengajuan dinas luar, izin, sakit, cuti dan form pengajuan update manual

TERIMAKSIH

