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A. Latar Belakang
Data dosen dan pegawai di tingkat universitas merupakan salah satu jenis data yang
sering mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Untuk itu diperlukan suatu sistem yang dapat
memanajemen proses pengolahan data tersebut secara efektif sehingga akan membuat data
tersebut lebih terorganisir dan informasi yang ada didalamnya dapat diubah secara realtime.
Adapun tujuan dibuatnya aplikasi ini adalah:
a. Untuk membuat proses manajemen data pegawai dan dosen menjadi terintegrasi.
b. Mempermudah pencarian data pegawai dan dosen UISU
c. Sebagai media publikasi tentang profil pegawai dan dosen yang ada di UISU.
d. Memberikan ruang bagi pegawai dan dosen untuk mengelola datanya sendiri
sehingga data menjadi lebih uptodate.
B. Cara Penggunaan Aplikasi
1. Halaman Utama
Berikut adalah tampilan awal ketika kita membuka aplikasi yang berada di di
website: sipedos.uisu.ac.id.

2. Registrasi
Untuk memulai menggunakan aplikasi ini pertama sekali kita harus melakukan
pendaftaran dengan memilih menu Registrasi Dosen atau Registrasi Pegawai seperti tampilan
berikut:

Silahkan isi form pendaftaran sesuai dengan data anda:

Setelah mengisi form pendaftaran maka lakukan login ke sistem dengan memasukkan username
dan password sesuai dengan yang anda isi saat melakukan pendaftaran.

Lengkapi data dan upload foto anda dengan cara sebagai berikut:

2. Pilih foto yang ingin upload
1. Klik untuk mulai mengupload foto

3. PENGISIAN RIWAYAT PENELITIAN
Jika anda memiliki data penelitian baik berupa skripsi, tesis, disertasi ataupun program-program
penilitian lainnya anda dapat memasukkannya ke sistem ini dengan cara sebagai berikut:

1. Klik Menu berikut

Kemudian isi data penelitian anda

2. Klik Untuk menyimpan data

4. KONFIRMASI DATA REGISTRASI
Setelah proses pendaftaran selesai dilakukan, selanjutnya admin dari tiap-tiap fakultas akan
melakukan konfirmasi pada data dosen yang telah melakukan pendaftaran online dengan cara
sebagai berikut:
a. Login Sebagai Admin Fakultas
Silahkan login dengan username dan password yang telah kami berikan kepada tiaptiap fakultas.

1. Isi Username yang telah diberikan
2 Masukkan Password

3. Pilih Administrator

Cari data yang akan di konfirmasi dengan cara sebagai berikut:

2. Kosongkan jika ingin melihat Seluruh data.
1. Pilih jenis data
3. Klik Mulai Pencarian

4. Klik tombol edit

6. Ubah status
menjadi aktif

5. Klik OK

Demikian panduan penggunaan Aplikasi Sipedos di Universitas Islam Sumatera Utara.
Kami harap program ini dapat digunakan dan bermanfaat bagi universitas. Untuk informasi lebih
lanjut dapat menghubungi kami di email: puskom@uisu.ac.id atau dapat juga mengunjungi situs
puskom.uisu.ac.id

