
Manual Penggunaan Dreamspark 

I. Pendahuluan  

Aplikasi dreamspark merupakan aplikasi yang dibangun atas kebutuhan akan fasilitas layanan 

untuk mahasiswa dalam hal penggandaan software microsoft yang telah bekerja sama dengan 

Universitas Atma Jaya. Aplikasi ini dapat diakses melalui alamat 

www.ksi.uajy.ac.id/dreamspark. 

II. Cara Penggunaan untuk Mahasiswa  

2.1. Halaman utama 

Pada halaman utama terdapat tampilan daftar software – software yang dapat digandakan 

oleh mahasiswa, seperti ditunjukkan oleh gambar dibawah ini. 

 

Gambar 1 tampilan halaman utama 

2.2. Halaman login mahasiswa 

Untuk dapat melakukan pemesanan mahasiswa terlebih dahulu melakukan login pada 

halaman login seperti tampilan dibawah ini. 

https://ksi.uajy.ac.id/wp-content/uploads/2016/06/1.jpg


 

Gambar 2 tampilan halaman login mahasiswa  

Aplikasi ini menggunakan metode web service, dimana sebelumnya telah disediakan, maka 

mahasiswa dapat melakukan login ke sistem ini menggunakan username dan password yang 

sama dengan username dan password SIATMA mereka. Apabila sudah berhasil login maka 

akan muncul tampilan seperti dibawah ini. 

2.3. Halaman dashboard mahasiswa 

 

Gambar 3 tampilan halaman dashboard mahasiswa  

 

Pada halaman ini terdapat beberapa menu yang disediakan untuk mahasiswa, diantaranya 

dashboard itu sendiri, profil mahasiswa, keranjang, transaksi, dan logout. 

2.4. Halaman profil mahasiswa 

https://ksi.uajy.ac.id/wp-content/uploads/2016/06/2.jpg
https://ksi.uajy.ac.id/wp-content/uploads/2016/06/dashboard-mahasiswa.jpg


 

Gambar 4 tampilan halaman profil mahasiswa  

 

Halaman ini berisikan data profil mahasiswa, seperti NPM, nama lengkap, prodi, alamat 

email yang dapat diisi sendiri, nomor hp yang bisa dihubungi, dan default media yang 

digunakan sebagai virtualisasi penyimpanan pada saat pemesanan penggandaan software. 

2.5. Halaman software 

 

Gambar 5 tampilan halaman software 

 

Untuk dapat melakukan pemesanan mahasiswa diarahkan pada halaman software untuk 

melakukan pemilihan software yang diingikan. Dalam hal ini untuk melihat detail dari 

https://ksi.uajy.ac.id/wp-content/uploads/2016/06/profil-mahasiswa.jpg
https://ksi.uajy.ac.id/wp-content/uploads/2016/06/order.jpg


software pada setiap software ada tombol detail untuk melihat penjelasan detail mengenai 

software tersebut. Untuk melakukan pemesanan klik tombol tambahkan. Maka akan muncul 

tampilan seperti dibawah ini, dan pada bagian kanan atas pada icon keranjang akan ada pop 

up jumlah software yang telah dipesan, dan apabila di klik maka akan muncul tampilan 

dibawahnya, seperti gambar dibawah ini. 

 

Gambar 6 tampilan halaman pemesanan sukses 

2.6. Halaman detail pesanan 

Apabila dari gambar kanan atas di klik maka akan diarahkan ke halaman detail pesanan. Dari 

halaman ini akan ditampilkan secara detail software apa saja yang telah dipesan termasuk 

dengan besarnya penyimpanan yang dibutuhkan nantinya. 

Kemudian apabila sudah sesuai maka mahasiswa melakukan pengisian data pengambilan 

software, dan memberikan tanda centang atau ceklist yang menandakan mahasiswa tersebut 

telah menyetujui dan mengambil software yang dipesan tersebut pada tanggal yang telah 

dipilih. Seperti pada gambar dibawah ini 

https://ksi.uajy.ac.id/wp-content/uploads/2016/06/masuk-detail-pesan-1.jpg


 

Gambar 7 tampilan halaman detail pemesanan 

III. Cara Penggunaan untuk Admin  

Setelah mahasiswa melakukan pemesanan, maka bagian administrasi aplikasi dreamspark 

harus menyiapkan software yang diminta. Langkah yang perlu dilakukan adalah 

3.1. Halaman login admin 

Pertama yang harus dilakukan untuk memproses pemesanan mahasiswa adalah melakukan 

login ke sistem melalui ksi.uajy.ac.id/dreamspark/admin seperti pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 8 tampilan halaman login admin 

 

3.2. Halaman dashboard admin 

https://ksi.uajy.ac.id/wp-content/uploads/2016/06/detail-order.jpg
https://ksi.uajy.ac.id/wp-content/uploads/2016/06/login.jpg


Setelah berhasil masuk maka akan muncul tampilan dashboard yang berisi banyak menu dan 

sub menu seperti, halaman depan, mahasiswa, pengumuman, pemesanan, dan software 

seperti yang di tunjukkan pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 9 tampilan halaman dashboard admin 

3.3. Halaman depan 

Halaman ini merupakan halaman yang digunakan untuk memasukkan data pada bagian 

frontend atau depan, halaman ini terdiri dari 

3.3.1. Slider 

Halaman ini berisi tentang slider – slider yang ditampilkan pada halaman frontend. Disini 

admin dapat melakukan input, edit, view, dan hapus slider. Seperti ditunjukan oleh gambar 

dibawah ini. 

 

https://ksi.uajy.ac.id/wp-content/uploads/2016/06/dashboard.jpg
https://ksi.uajy.ac.id/wp-content/uploads/2016/06/slider.jpg


Gambar 10 tampilan halaman slider 

3.3.2. Jam pelayanan 

Halaman ini berisi tentang jam pelayanan yang ditampilkan pada halaman frontend. Disini 

admin dapat melakukan input, edit, view, dan hapus jam pelayanan. Seperti ditunjukan oleh 

gambar dibawah ini. 

 

Gambar 11 tampilan halaman jam pelayanan 

3.4. Mahasiswa 

Halaman ini berisi tentang mahasiswa. Disini admin dapat melakukan input, edit, view, dan 

hapus mahasiswa. Seperti ditunjukan oleh gambar dibawah ini. 

 

Gambar 12 tampilan halaman mahasiswa 

https://ksi.uajy.ac.id/wp-content/uploads/2016/06/jam-pelayanan.jpg
https://ksi.uajy.ac.id/wp-content/uploads/2016/06/mahasiswa.jpg


3.5. Pengumuman 

Halaman ini merupakan halaman yang digunakan untuk memasukkan data pada bagian 

frontend atau depan, halaman ini terdiri dari 

3.5.1. Berita 

Halaman ini berisi tentang berita yang ditampilkan pada halaman frontend. Disini admin 

dapat melakukan input, edit, view, dan hapus berita. Seperti ditunjukan oleh gambar dibawah 

ini. 

 

Gambar 13 tampilan halaman berita 

3.5.2. Pengumuman 

Halaman ini berisi tentang pengumuman yang ditampilkan pada halaman frontend. Disini 

admin dapat melakukan input, edit, view, dan hapus pengumuman. Seperti ditunjukan oleh 

gambar dibawah ini. 

https://ksi.uajy.ac.id/wp-content/uploads/2016/06/berita.jpg


 

Gambar 14 tampilan halaman pengumuman 

3.6. Pesanan 

Halaman ini merupakan halaman yang digunakan untuk mengolah data dari inputan pesanan 

mahasiswa, halaman ini terdiri dari 

3.6.1. Daftar pesanan 

Halaman ini berisi tentang pesanan. Disini admin dapat melakukan input, edit, view, dan 

hapus pesanan. Seperti ditunjukan oleh gambar dibawah ini. 

 

Gambar 15 tampilan halaman daftar pesanan 

3.6.2. Master status pesanan 

Halaman ini berisi tentang master status pesanan. Disini admin dapat melakukan input, edit, 

https://ksi.uajy.ac.id/wp-content/uploads/2016/06/pengumuman.jpg
https://ksi.uajy.ac.id/wp-content/uploads/2016/06/pesanan.jpg


view, dan hapus master status pesanan. Seperti ditunjukan oleh gambar dibawah ini. 

 

Gambar 16 tampilan halaman status pesanan 

3.6.3. Pengambilan pesanan 

Untuk pengambilan pesanan terlebih dahulu klik tombol detail pada halaman daftar pesanan, 

maka akan muncul tampilan seperti dibawah ini. 

 

Gambar 17 tampilan halaman detail pesanan 

 

Kemudian klik tombol ubah, untuk melakukan perubahan status pesanan, seperti ditunjukkan 

olah gambar dibawah ini. 

https://ksi.uajy.ac.id/wp-content/uploads/2016/06/status-pesanan.jpg
https://ksi.uajy.ac.id/wp-content/uploads/2016/06/detail-pesanan.jpg


 

Gambar 18 tampilan halaman ubah pesanan 

Pada halaman pengambilan pesanan, pada tab pengambilan masukkan kode pesanan pada 

form yang disediakan, kode pesanan dapat dilihat pada halaman detail pesanan. Seperti 

ditunjukkan oleh gambar dibawah ini. 

 

Gambar 19 tampilan halaman pengambilan pesanan 

https://ksi.uajy.ac.id/wp-content/uploads/2016/06/detail-pesanan2.jpg
https://ksi.uajy.ac.id/wp-content/uploads/2016/06/pesanan-sudah-diambil.jpg


Sedangkan untuk melihat pesanan siapa saja yang telah diambil, maka dapat dilihat pada 

halaman pengambilan pesanan tab pesanan sudah diambil. 

 

Gambar 20 tampilan halaman daftar pengambilan pesanan 

 

3.7. Software 

Halaman ini merupakan halaman yang digunakan untuk memasukkan data pada bagian 

frontend atau depan, halaman ini terdiri dari 

3.7.1. Kategori software 

Halaman ini berisi tentang kategori software yang ditampilkan pada halaman frontend. Disini 

admin dapat melakukan input, edit, view, dan hapus kategori software. Seperti ditunjukan 

oleh gambar dibawah ini. 

 

Gambar 21 tampilan halaman kategori software 

https://ksi.uajy.ac.id/wp-content/uploads/2016/06/pengambilan-pesanan.jpg
https://ksi.uajy.ac.id/wp-content/uploads/2016/06/kategori.jpg


 

3.7.2. Sistem operasi 

Halaman ini berisi tentang sistem operasi yang ditampilkan pada halaman frontend. Disini 

admin dapat melakukan input, edit, view, dan hapus sistem operasi. Seperti ditunjukan oleh 

gambar dibawah ini. 

 

Gambar 22 tampilan halaman sistem operasi 

 

3.7.3. Jenis ukuran file 

Halaman ini berisi tentang jenis ukuran file yang ditampilkan pada halaman frontend. Disini 

admin dapat melakukan input, edit, view, dan hapus jenis ukuran file. Seperti ditunjukan oleh 

gambar dibawah ini. 

 

Gambar 23 tampilan halaman jenis ukuran file 

https://ksi.uajy.ac.id/wp-content/uploads/2016/06/OS.jpg
https://ksi.uajy.ac.id/wp-content/uploads/2016/06/ukuran-file.jpg


3.7.4. Media penyimpanan 

Halaman ini berisi tentang media penyimpanan yang ditampilkan pada halaman frontend. 

Disini admin dapat melakukan input, edit, view, dan media penyimpanan. Seperti ditunjukan 

oleh gambar dibawah ini. 

 

Gambar 24 tampilan halaman media penyimpanan 

 

3.7.5. Daftar software 

Halaman ini berisi tentang media penyimpanan yang ditampilkan pada halaman frontend. 

Disini admin dapat melakukan input, edit, view, dan media penyimpanan. Seperti ditunjukan 

oleh gambar dibawah ini. 

 

Gambar 25 tampilan halaman daftar software 

https://ksi.uajy.ac.id/wp-content/uploads/2016/06/media-penyimpanan.jpg
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