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LANDASAN TEORI
Digital Office dibuat dengan merumuskan permasalahan yang ada pada bidang pemerintah
dalam mengatur kegiatan, mendokumentasikan kegitan per-harinya, mengontrol kegiatan
para user digitaloffice dalam satu OPD, serta berdiskusi antar user dan mengatur kegiatan
SPPD atau juga penjadualan kegiatan para pegawai.

FITUR DIGITAL OFFICE
Adapun fitur – fitur yang ada pada Digital Office adalah sebagai berikut :
1. Dashboard
Dashboard adalah menu yang berisi halaman uraian kegiatan yang ada di setiap OPD
(Organisasi Perangkat Daerah) yang di atur oleh admin atau operator di setiap OPD
atau Instansi.
2. Kegiatan Saya
Kegiatan Saya adalah menu yang berisi halaman untuk memasukan jadwal kegiatan
yang mendatang ataupun kegiatan yang sudah dilakukan setiap harinya yang berkaitan
dengan uraian kegiatan yang ada pada OPD (Organisasi Perangkat Daerah).
3. Laporan
Laporan adalah menu untuk melihat kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh rekan satu
OPD yang diinputkan setiap harinya.
4. Kalender Kerja
Kalender kerja adalah menu untuk melihat jadwal atau data kegiatan kita berdasarkan
hari kerja dan SOP.
5. Pengelola File
Pengelola File adalah menu untuk menyimpan file atau berkas kita yang bisa dilihat satu
OPD dengan kita dan bisa kita unduh kembali saat diperlukan.
6. Forum Dialog Digital
Forum Dialo Digital adalah menu yang mengarahkan ke halaman forum yang dapat kita
gunakan untuk berdiskusi dengan semua OPD sesuai dengan kategori forum yang ada.
7. Pesan
Pesan adalah fitur untuk mengirim pesan pada semua user pengguna Digital Office
8. Edit Profil
Edit Profi adalah fitur untuk mengedit profil akun tersebut
9. Logout
Logout adalah menu untuk keluar dari aplikasi Digital Office
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CARA MASUK KE HALAMAN WEB DIGITAL OFFICE
Tahapan Menggunakan Web Kegiatan Melalui digitaloffice.kotabogor.go.id Bagi Operator
OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Kota Bogor
1. Membuka Browser dan Buka Web http://digitaloffice.kotabogor.go.id/
2. Masuk Ke Halaman Login http://digitaloffice.kotabogor.go.id/index.php/login

3. Masukkan Username dan Password , jika berhasil maka akan menuju ke halaman web
selanjutnya
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CARA MEGGUNAKAN FITUR KEGIATAN SAYA
Tahap – tahap meggunakan fitur kegiatan saya diantaranya adalah
1. Masuk ke halaman kegiatan saya dengan mengklik menu kegiatan saya yang ada di kiri
layar.

2. Halaman Kegiatan saya memiliki beberapa fitu, diantaranya :
-

Filter kegiatan dari tanggal sampai tanggal sekian.

-

Pembuatan dokumentasi kegiatan yang sudah diinputkan dalam beberapa hari yang
berbentuk dalam format excel
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-

Daftar kegiatan yang ada

-

Form Isian Kegiatan meluputi penginputan kegiatan dan pengeditan kegiatan

3. Setalah di halaman kegiatan saya, scroll ke bawah untuk melihat form input kegiatan,
inputkan hari, tanggal, jam, kategori kegiatan, detail kegiatan, dan keterangan kegiatan
tersebut
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4. Mengedit kegiatan yang sudah dibuat, klik icon edit yang berwarna orange pada list
kegiatan. Maka akan muncul pada form isian kegiatan yang ada di bagian bawah layar

5. Mendokumentasikan kegiatan dalam bentuk excel
-

Pertama filter kegiatan tersebut dengan menggunakan form filter kegiatan

-

Kedua klik tombol download excel pada sudut kanan frame list kegiatan

-

Berikut tampilan hasil mengunduh dokumen kegiatan
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CARA MENGGUNAKAN FITUR PENGELOLA FILE
Pengenalan Fitur Halaman Pengelola File.
1. Navigasi folder adalah fitur untuk memudahkan dalam berpindah folder atau mencari
folder yang dituju.

2. Form Upload adalah fitur untuk mengupload file berupa gambar atau dokumen lainnya
seperti excel, word, power poin, rar, zip dan lain – lain.
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3. List folder atau direktori dan file yang disimpan

Berikut adalah tahapan tahapan menggunakan fitur Digital Office pengelola file
1. Mesuk ke halaman pengelola file dengan mengklik
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2. Membuat Folder
-

Ketikan nama folder lalu klik tombol buat folder

-

Edit nama folder, klik tombol icon edit yang berwarna hijau, lal klik enter

-

Hapus folder dengan mengklik icon tempat sampah yang berwarna merah pada list
folder dan file di frame direktori

3. Upload file
-

Masuk ke folder yang diinginkan atau di luar folder direktori

-

Klik tombol telusuri, kemudian pilih file yang ingin di upload dan

-

Klik tombol upload
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CARA MENGGUNAKAN KALENDER KERJA
1. Masuk Terlebih dahulu pada halaman web http://digitaloffice.kotabogor.go.id
2. Setelah Login Berhasil Klik Pada List Kalender Kerja

3. Maka akan menampilkan semua kegiatan kerja
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4. Untuk menambahkan kegiatan kerja apa saja yang kita buat dengan cara
Klik +Tambah Jadwal

Dan kemudaian akan tampil form isian yang harus diisi

5. Setelah semua data telah diisi klik simpan, maka pada kalender kerja kita akan muncul
tanda ceklis pada tanggal setiap tanggal kegiatan kerja yang kita buat.
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6. Untuk menghapus kegiatan yang kita buat jika terjadi kesahalan data dengan cara klik
tanda ceklis biru

pada tanggal kegiatan kerja kita maka akan muncul pemberitahuan

untuk penghapusan data dan klik OK
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