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1. Pendahuluan
1.1 Identifikasi
gtJurnal dapat diakses melalui internet. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pengguna untuk
mengakses dari mana saja mereka berada, dengan syarat mereka dilengkapi dengan komputer berkoneksi
internet.

1.2 Gambaran Sistem
gtJurnal merupakan sistem informasi berbasis web yang dikembangkan untuk meningkatkan kualitas
penyelenggaraan kegiatan karya ilmiah yang menyediakan berbagai kemudahan bagi penggunanya.

1.3 Tentang Dokumen
Dokumen Software User Manual ini merupakan petunjuk penggunaan bagi pengguna gtJurnal. Di dalamnya
menerangkan bagaimana cara menggunakan menu-menu yang ada secara fungsional selain pengaksesan
informasi-informasi lainnya.

2. Halaman Utama

Gambar 1. Halaman Utama
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2.1

Halaman Registrasi

Gambar 2. Halaman register

Untuk dapat mengakses menu-menu pada sistem informasi jurnal, Silahkan lakukan registrasi terlebih dahulu
melalui menu registrasi pada portal gtJurnal. Ada 2 jenis pengguna yang bisa mengakses portal gtJurnal yaitu
Pembaca dan Penulis dengan hak Akses yang berbeda. Ketika Pengguna melakukan registrasi sebagai
pembaca, pengguna hanya bisa mengakses menu publikasi jurnal dan dapat mendownload file – file publikasi
jurnal tersebut, sedangkan apabila pengguna melakukan registrasi sebagai penulis, maka pengguna akan
memiliki Hak akses untuk melakukan pengusulan karya ilmiah.
Langkah-langkah untuk melakukan Registrasi adalah sebagai berikut :
1.

Ketikkan nama URL pada halaman browser.

2.

Selanjutnya akan muncul Menu Registrasi pada Portal gtJurnal. Isi form registrasi secara lengkap,
Apabila Registrasi sukses, secara otomatis aplikasi akan mengirimkan email konfirmasi terkait
username dan password yang sudah anda buat.
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2.2 Halaman Login

Gambar 3. Halaman Menu Login

Untuk dapat mengakses menu-menu pada sistem informasi gtJurnal, lakukan login terlebih dahulu.
Langkah-langkah untuk melakukan Login adalah sebagai berikut :
1.

Ketikkan nama URL pada halaman browser.

2.

Selanjutnya akan muncul Menu Login. Masukkan username pada field Username dan password
pada field Password, seperti pada gambar di bawah.

Gambar 4. Halaman Login

3.

Kemudian tekan tombol Login.
Apabila username dan pasword anda sudah benar maka Halaman Utama akan tampil.
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3. Download File Jurnal
Setelah melakukan Login sebagai pembaca maka akan tampil seperti gambar berikut :

Langkah-langkah untuk melakukan download file jurnal adalah sebagai berikut :
1.

Pilih Menu Kategori Jurnal.

2.

Selanjutnya akan tampil jurnal yang telah dipublikasikan berdasarkan kategori jurnal.

3.

Klik simbol file dalam bentuk PDF untuk mendownload Karya Ilmiah.
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