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1. PENDAHULUAN 

1.1 Tujuan Pembuatan Dokumen 

Dokumen user manual aplikasi e-proc ini dibuat untuk tujuan sebagai berikut : 

1.1.1 Menggambarkan dan menjelaskan penggunaan aplikasi e-proc untuk user. 

1.1.2 Sebagai panduan penggunaan aplikasi ini. 

 

1.2 Deskripsi Umum Kebutuhan Aplikasi 

Deskripsi umum aplikasi meliputi deskripsi umum sistem informasi e-proc yang dikembangkan, 

fungsi utama aplikasi e-proc yang akan diberikan kepada pengguna meliputi informasi yang 

bersifat teknis yang menjadi acuan dalam pengembangan aplikasi 

 

2. PERANGKAT YANG DIBUTUHKAN 

2.1 Perangkat Lunak 

Perangkat lunak yang digunakan adalah :  

2.1.1. Sistem Operasi berupa windows maupun android. 

2.1.2. Browser atau penjelajah internet. 

2.1.3. Koneksi internet atau ISP 

2.2 Perangkat Keras 

Perangkat keras yang digunakan adalah : 

2.2.1. Komputer  

2.2.2. Smartphone 

2.3 Pengguna Aplikasi  

Pengguna Aplikasi yang akan menggunakan aplikasi adalah sebagai berikut : 

2.3.1.    Memiliki pemahaman tentang antar muka komputer. 

2.3.2.    Memiliki pemahaman proses bisnis aplikasi. 

 

3. MENU DAN CARA PENGGUNAAN  

3.1. Struktur Menu 

Adapun struktur menu pada aplikasi sistem ini adalah sebagai berikut : 

3.1.1. Menu Tampilan Awal  

3.1.2. Menu Vendor 

- Pendaftaran Vendor 

- Login Vendor 

- Beranda 

- Profil Perusahaan 

 

3.2. Pengguna 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai menu-menu pada website dan tata cara memasukkan 

data. 

3.2.1. Cara membuka situs 

Untuk memulai akses terhadap aplikasi ini : 

1. Buka aplikasi melalui web browser (IE atau Google Chrome atau lainnya) dengan 

alamat url sebagai berikut : https://eproc.angkasapuraproperti.co.id  

2. Kemudian tekan Enter pada tombol keyboard atau klik Go pada browser 

https://eproc.angkasapuraproperti.co.id/
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3. Akan muncul tampilan awal Eproc PT Angkasa Pura Properti. 

Maka pada layar akan tampak pada menu halaman pembuka/ awal situs Eproc seperti 

pada gambar 3.1. 

Pada halaman ini terlihat menu-menu pada bagian atas : Login, Registrasi, Faq, dan 

Pengumuman. 

a. Login 

Pada menu ini adalah tampilan login vendor yang sudah mendaftar pada aplikasi 

eproc ini. 

b. Registrasi 

Pada menu ini adalah tampilan registrasi vendor untuk mendaftar kedalam sistem 

eproc ini. 

c. Faq 

Pada menu ini adalah tampilan untuk pertanyaan-pertanyaan yang sering 

ditanyakan oleh user aplikasi ini. 

d. Pengumuman 

Pada menu ini adalah tampilan untuk daftar list pengumuman hasil pemenang dari 

proses Pengadaan jasa maupun barang yang ada di PT Angkasa pura properti. 

 

 

3.2.2. Halaman Vendor 

3.2.2.1. Pendaftaran Vendor 

Klik menu Registrasi atau Daftar Disini akan muncul tampilan sebagai berikut : 
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Pada halaman ini terlihat form pengisian data vendor berupa :  

1. Pengisian badan usaha, nama perusahaan, email, password dan konfirmasi 

password. 

2. Lalu klik Register dan akan dikirimkan otomatis email untuk verifikasi email 

sebagai berikut : 

 

3. Lalu klik Disini akan diarahkan pada tampilan menu login yang sudah di 

validasi email, seperti ini : 

4. Lalu masukkan email dan password yang sudah dibuat sebelumnya. 
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5. Lalu klik Login akan langsung diarahkan kedalam halaman utama vendor 

seperti ini : 

Pada tampilan ini muncul menu : homepage dan Profile. 

5.1 Homepage 

Pada menu ini tampilan sama dengan tampak gambar diatas. 

5.2 Profile 

Pada menu profile akan tampak seperti dibawah ini : 

Gambar 5.2 Profil Perusahaan 



e-proc PT Angkasa Pura Properti 

Pada menu profile adalah detail perusahaan, dokumen persyaratan, dan 

resume kelengkapan data. 

5.2.1. Profil Perusahaan 

Detail data perusahaan dapat dilakukan pembaruan data perusahaan 

(vendor) pada pojok kanan atas EDIT. 

 

 

 

 

 

Gambar 5.2.1 Profil Perusahaan 

 

Akan muncul tampilan untuk pengisian data perusahaan sebagai berikut  

Gambar 5.2.1 Edit Profil Perusahaan 
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5.2.2. Dokumen Persyaratan 

Dokumen persyaratan yang harus dilengkapi untuk melengkapi profile 

perusahaan seperti : lisensi, pengurus, laporan Keuangan, sertifikat, 

tenaga ahli, fasilitas, pengalaman, dok lainnya. 

Gambar 5.2.2 Dokumen Persyaratan 

5.2.3. Resume Kelengkapan Data 

Resume kelengkapan data adalah jumlah keseluruhan dokumen 

persyaratan yang sudah diperbarui diatas.  

Gambar 5.2.3 Resume Kelengkapan Data 

 

5.2.4 Request Verifikasi 

Pengiriman data ke pihak internal PT Angkasa Pura Properti untuk di 

validasi kebenaran dokumen asli dengan hasil upload sistem eproc. 

Gambar 5.2.4 Request Verifikasi 

 

 

 

 

 


