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Materi buku ini mencangkup 6 bab, membahas beberapa aspek yang mendasar dalam
memahami konsep sistem informasi. Bab I buku ini menjelaskan tentang konsep dasar data,
sistem, informasi dan sistem informasi. Bab II, menjelaskan struktur sistem informasi yang
terdiri dari klasifikasi sistem informasi, sistem informasi berdasarkan level organisasi dan
sistem informasi berdasarkan aktivitas manajemen. Bab III membahas sistem informasi
berbasis internet, seperti e-business, e-commerce, e-education dan e-government. BAB IV
menguraikan tentang konsep keamanan sistem informasi. Bab V menjelaskan konsep
pengembangan sistem informasi, yang dimulai dari tahap investigasi, analisis sistem,
perancangan dan implementasi sistem. Sedangkan terakhir, Bab VI menguraikan tentang
konsep audit sistem informasi yang terdiri dari tujuan audit sampai dengan proses audit sistem
informasi itu sendiri.
????Web 2.0??Web????????????,????????????,?????,??????????????,?????????.?????????
??,????Ajax,CSS,JavaScript,Flash???????????,?????????????????.
Buku “Konsep Teknologi Informasi” ini memberikan pembahasan mendalam mengenai
perkembangan teknologi informasi baik dalam hal perangkat keras, perangkat lunak, sistem
jaringan, sistem informasi, pengembangan sistem berbasis teknologi informasi sampai kepada
peranan dan dampak dari teknologi informasi. Konsep-konsep dan materi dalam buku ini
ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami yang terbagi atas 9 bab pembahasan.
Pembahasan pada buku ini adalah: Bab 1 Perkembangan Teknologi Informasi Sistem
Perangkat Keras Bab 2 Sistem Komputer Bab 3 Sistem Jaringan Komputer Bab 4 Sistem
Perangkat Lunak Teknologi Informasi Bab 5 Sistem Informasi Bab 6 Metodologi
Pengembangan Sistem Berbasis Teknologi Informasi Bab 7 Intranet dan Internet Bab 8
Perpustakaan Digital Bab 9 Dampak Teknologi Informasi Terhadap Perilaku Manusia Dalam
Organisasi
Buku ini berisi mengenai tata cara pembuatan sistem informasi yang mudah dan sederhana
menggunakan Bahasa Pemrograman PHP dan Framework CodeIgniter serta Framework CSS
Bootstrap. Buku ini ditujukan untuk berbagai kalangan yang ingin belajar membuat sebuah
sistem informasi dengan mudah. Buku ini menjelaskan mengenai pengenalan dan tata cara
instalasi alat atau tools yang dibutuhkan dalam membuat sebuah sistem informasi, mulai dari
Bahasa Pemrograman PHP, Framework CodeIgniter, dan Framework CSS Bootstrap.
Kemudian terdapat contoh source code yang bisa dipelajari dan diikuti oleh pembaca. Buku ini
membahas tentang cara membuat sistem informasi approval berbasis web menggunakan
framework codeigniter dengan notifikasi e-mail.
Buletin Perpustakaan Bung Karno, Th. II / Vol. I / 2010
Buku ini secara lebih khusus membahas konsep, organisasi dan perubahan dalam dalam
organisasi informasi menuju pada pengelolaan berbasis digital. Dengan hadirnya buku ini
diharapkan dapat mendapatkan wawasan serta pengetahuan tentang manajemen informasi
perpustakaan dalam membangun aksesibilitas informasi perpustakaan. Buku ini wajib dibaca
oleh para guru, dosen, pustakawan, pengelola perpustakaan sekolah, mahasiswa jurusan ilmu
perpustakaan, para pustakawan/pengelola perpustakaan, maupun masyarakat dalam
mengembangkan akses koleksi perpustakaan berbasis elektronik. Buku persembahan penerbit
PrenadaMediaGroup
ICSET is “International Conference on Science, Engineering and Technology”. ICSET on
2019 was held on November 23, 2019 in Grand Tjokro Hotel - Jakarta Barat - Indonesia. The
conference was hosted by IDRI Province DKI Jakarta and collaborated with other universities
in Indonesia . The ICSET-2019 focus on “Enhance knowledge and innovation for sustainable
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society in Industry 4.0 ”. The conference aims to provide opportunities to exchange research
ideas and produce new insights. This opportunity also could be used as a way to broaden
international network.
Era globalisasi informasi memungkinkan semakin banyaknya kebutuhan terhadap akses
informasi, Perpustakaan sebagai penyedia informasi sangat perlu untuk meningkatkan
layanannya berbasis teknologi informasi dan komunikasi. (ICT) sesuai dengan tuntutan
pengguna untuk mendapatkan informasi secara cepat dan tepat. Perubahan dari informasi
manual ke digital memerlukan proses perubahan perilaku penyedia maupun pengguna
informasi. Pengalihan media dari informasi tercetak ke digital maupun elektronik merupakan
hal yang dapat memudahkan penemuan kembali informasi (retrieval information). Layanan
mobile data melalui telepon seluler dengan berbasis WEB dapat memberikan umpan balik
secara tepat waktu terhadap pemahaman konsep, belajar maupun menguasai ketrampilan
tanpa memerlukan waktu lama. Pengembangan layanan perpustakaan dengan menggunakan
layanan mobile data melalui telepon seluler ini diharapkan dapat membantu pekerjaan
pustakawan atau pengelola perpustakaan serta dapat mendukung proses belajar mengajar di
lingkungan akademik. Buku ini menggunakan pendekatan perilaku yaitu Perceived Usefulness,
Perceived Ease of Use, Perceived Enjoyment, Attitude, Social Influence, Media Influence,
Perceived Mobility dan Perceived Monetary Value yang bertujuan untuk mengetahui dan
mengukur pengaruh dari variabel-variabel tersebut terhadap intention to continue of mobile
data services.

Perancangan sistem informasi merupakan tahap yang sangat fundamental bagi
keberlangsungan sistem informasi untuk jangka panjang. Arsitektur sistem informasi
menjadi acuan dalam mengembangkan serta membangun sistem informasi baru
seandainya sistem yang saat ini tidak lagi efektif dalam mendukung aktivitas organisasi
atau perusahaan. Strategi Merancang Arsitektur Sistem Informasi Masa Kini ini ditulis
berdasarkan pengalaman penulis sebagai Manajer IT dan dosen selama 20 tahun di
bidang informatika. Isi buku ini memberikan pemahaman menyeluruh dalam
membangun aplikasi atau sistem informasi dengan teknik modern. Berbagai macam
metodologi dan tool software engineering beserta contoh dan penggunaannya
melengkapi buku ini sebagai pedoman dalam merancang arsitektur sistem informasi.
Selengkapnya, buku ini berisi: • Perkembangan sistem informasi • Berbagai metode
pengembangan sistem informasi • Ragam diagram pemodelan sistem informasi • Tool
Computer Aided Software Engineering • Langkah-langkah membangun arsitektur
sistem informasi • Contoh membangun arsitektur sistem informasi • Uji rancangan
sistem informasi • Referensi tool CASE
Analisis permintaan terutama permintaan stok spare part adalah mengukur permintaan
sekarang dan meramalkan kondisi – kondisi tersebut pada masa yang akan datang.
Metode least quare adalah suatu metode yang paling luas digunakan untuk
menentukan persamaan trend data. Sistem peramalan dengan Least square
menangkap pola dari data yang telah lalu kemudian digunakan untuk memproyeksikan
data yang akan datang. Mengukur permintaan sekarang berarti menganalisa kondisi
sekarang dan sebelumnya sebagai sumber informasi untuk memprediksi keadaan yang
akan datang dengan asumsi keadaan masa lalu akan berulang lagi di masa depan dan
bagaimana meramalkan permintaan stok spare part untuk kedepannya dan
menganalisa kebutuhan stok spare part pada PT Dunia Barusa Lhokseumawe. Tujuan
dari sistem dapat memudahkan perusahaan dalam meramalkan kekurangan spare part
dan memprediksi persediaan stok spare part. Dengan adanya kemampuan sistem
peramalan ini diharapkan nantinya akan dapat dimanfaatkan untuk mengukur
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permintaan sekarang dan memprediksikan permintaan stok barang untuk kedepannya
agar persediaan stok spare part tetap stabil. Live by Yayasan Ahmar Cendekia
Indonesia
ITSDI (IAIC Transactions on Sustainable Digital Innovation) is a scientific journal
organized by Pandawan & Aptikom Publisher and supported by IAIC (Indonesian
Association on Informatics and Computing). ITSDI is published twice a year, every April
and October
Fungsi pemilihan promosi sangat penting untuk membantu petugas dalam melakukan
pemilihan jenis promosi yang sesuai untuk menjual barang. Demikian juga fungsi share
yang dapat membantu untuk menjual barang yang diinginkan secara cepat dan efisien.
Oleh karena itu diperlukan adanya sistem yang dapat mengendalikan kegiatan
tersebut, sehingga jumlah dan rentang waktu barang disimpan sesuai dengan
perencanaan. Dengan mengembangkan sistem ini, perusahaan dapat dengan mudah
mengakses dan mengawasi barang yang di promosikan dengan fitur promosi. Aplikasi
ini dirancang menggunakan Bahasa pemrograman PHP dan framework Code
Igniter(CI) dan MySQL sebagai databasenya dan UML sebagai proses analisis. Aplikasi
ini dapat diakses oleh admin penjualan, manager yang telah terdaftar di aplikasi ini,
yang membuat aplikasi ini nyaman untuk digunakan oleh penggunanya.
Buku ini disusun dengan tujuan untuk menjelaskan tentang penerapan sistem
pendukung keputusan menggunakan metode AHP dan GIS menggunakan google
maps API berbasis web dalam penerimaan dana BOS sehingga memberi kemudahan
kepada Dinas Pendidikan untuk mengambil keputusan yang disertai dengan data teks
dan pemetaan lokasi dari masing-masing sekolah penerima dana BOS. Buku
Penerapan AHP-GIS berbasis web ini disusun terutama untuk memenuhi kebutuhan
referensi mahasiswa yang mengikuti perkuliahan Sistem Pendukung Keputusan (SPK)
dan Sistem Informasi Geografis (SIG). Buku ini dalam proses penulisannya tidak
terlepas dari kelemahan dan kekurangan, penulis sangat mengharapkan adanya kritik
dan saran yang konstruktif dari pembaca guna perbaikan materi buku. Harapan utama
penulis, dengan kehadiran buku ini dapat memberikan kontribusi dalam khasanah
pengetahuan, khususnya dalam sistem pendukung keputusan dengan metode AHP
dan di kombinasikan dengan bidang sistem informasi geografis berbasis web.
Anda akan diajak langkah demi langkah mentransformasi sekolah menjadi sekolah
masa depan. Didalamnya Anda juga mendapati begitu banyak ide gagasan yang siap
pakai dan diterapkan disekolah. Ada 5 elemen sederhana yang akan menuntun
sekolah bertransformasi. ELEMEN SATU, berisi tentang Persiapan mendasar sebelum
memulai melakukan transformasi sekolah dengan Pengamatan, Perancangan dan
Pengimplementasian. Termasuk Bagaimana menyusun sebuah TIM dalam Sekolah
agar memiliki kualitas yang tinggi. ELEMEN DUA, berisi tentang perancangan memulai
transformasi sekolah dengan mengajak melakukan inovasi kurikulum, cara mengajar,
cara menilai, dan cara memasarkan sekolah. Anda akan dibimbing melalui Tahap dan
Langkah yang mudah disertai Pertanyaan Kunci dan Pertimbangan Kebijakan dalam
Pelaksanaannya. ELEMEN TIGA, Berisi tentang inovasi melakukan transformasi
sekolah dengan membawa anda untuk menyiapkan diri bagaimana memimpin sekolah
di masa depan, bagaimana merubah lingkungan sekolah, bagaimana menjadikan
ruang kelas yang baik, dan bagaimana menjalin komunikasi dengan guru, orang tua
dan siswa ELEMEN EMPAT, masih dalam lingkup inovasi, namun disini anda diajak
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untuk fokus kepada pendidikan karakter siswa era milenial da kedepannya. anda akan
menemukan begitu banyak gagasan, ide maupun inspirasi dalam menjalankan
pendidikan karakter. bukan sekedar ulasan, buku ini memberi contoh kegiatan nyata
yang bisa dilakukan di sekolah. ELEMEN LIMA, berisi tentang tranformasi, disini anda
bisa menemukan contoh implementasi desain yang sederhana, contoh kegiatan,dan
strategi pelaksanaan di ruang kelas dan di lingkungan sekolah.
Buku sistem informasi manajemen pendidikan ini memuat tema-tema yang ada didalam
lembaga pendidikan sehingga para pembaca akan lebih mudah mengaplikasikan di
lembaga pendidikan. Keberadaan buku tentang sistem informasi manajemen
pendidikan yang langsung membahas tentang sistem informasi di lembaga pendidikan
saat ini tidak banyak sehingga keberadaan buku ini dapat menjadi referensi untuk
semua pihak yang berkecimpung di dunia pendidikan.
Buletin Perpustakaan Bung Karno, Th. I / Vol. III / 2009
Buku ini disusun berdasarkan capaian mata kuliah mahasiswa yang akan dituju, diharapkan
mahasiswa dalam mempelajari buku ini dapat menambah dan meringkas pembelajaran yang
dapat memudahkan memahami setiap materi yang disampaikan. Buku ini juga dilengkapi
dengan latihan soal untuk menguji pemahaman siswa terkait dengan materi yang terdapat
pada buku. Dalam buku Pengatar Ilmu Komputer ini terdapat beberapa topik materi seperti
dasar dari teknologi informasi , aplikasi yang dapat memudahkan dalam kegiatannya bersosial,
dan beberapa pemahaman mengenai sistem jaringan android yang tentunya saat ini sudah
digunakan setiap orang.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????;??????
??????????????????,????????????????????????????????
Perpustakaan dengan sistem online akan menggabungkan data, video, audio, serta teks yang
mana gabungan elemen-elemen tersebut mampu dipaparkan dalam sebuah aplikasi, dan
perisian yang memberikan kemudahan untuk memberikan gambar, video dipadukan dengan
suara, teks data yang dikendalikan dengan aplikasi. Perpustakaan skill online pada remaja
akan memberikan bekal keterampilan melalui proses belajar melalui multimedia yang dapat
menambah pengetahuan dan wawasan lebih luas mengenai teknologi yang semakin canggih
khususnya di era teknologi 4.0 melalui pengumpulan skill yang esensial dibutuhkan eperti
editing video, aplikasi editing photo, mekanik/montir, dan kuliner. Skill tersebut yang paling
banyak dibutuhkan oleh Remaja untuk meningkatkan keterampilannya sekaligus
menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Skill sangat penting dimiliki oleh setiap orang. Para
profesional muda yang akan memasuki dunia kerja, harus memiliki kemampuan skill terbaik
dan kualifikasi hard skill yang dibutuhkan. Adanya buku ini, diharapkan mampu menyadarkan
masyarakat khususnya remaja putus sekolah untuk melanjutkan pendidikan, sehingga mampu
mereduksi keterbatasan pengetahuan sebagai pengembangan kognitif agar dibekali
keterampilan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya di keluarga anak putus
sekolah.
Buku ini berjudul Akses dan Layanan Perpustakaan: Teori dan Aplikasi, yang merupakan
salah satu buku teks yang ditujukan untuk menunjang mata kuliah Sumber dan Layanan
Informasi untuk Program Studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan. Buku ini untuk
membantu para mahasiswa peminat Studi Ilmu Informasi dan Perpustakaan dalam memahami
konsep Akses dan Layanan Perpustakaan secara lebih komprehensif. Cara penyajian materi
dalam setiap bab selalu didahului oleh penjelasan isi bab yang dijadikan patokan oleh
pembaca untuk memahami materi setiap subbab -------- Sebuah buku penunjang perkuliahan
persembahan penerbit Kencana (Prenadamedia Group)
Buletin Perpustakaan Bung Karno, Tahun X/Vol. 1/2018
Perpustakaan sebagai lembaga yang berhubungan secara langsung dengan ketersediaan
Page 4/9

Bookmark File PDF Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web Dengan
Php Dan
informasi harus selalu up to date mengikuti perkembangan teknologi informasi. Perpustakaan
sudah seyogyanya bertransformasi terhadap fenomena yang terjadi saat ini termasuk
bertransformasi dalam hal teknologi informasi dan beradaptasi terhadap fenomena yang terjadi
saat ini yaitu pandemi Covid-19. Dengan adanya pandemi Covid-19 maka juga berdampak
terhadap pengembangan layanan perpustakaan dan juga terhadap pustakawan itu sendiri.
Perpustakaan harus dapat memberikan layanan secara optimal dalam memberikan layanan
kepada pemustakanya walaupun pandemi covid-19. Pandemi covid-19 menyebabkan
perpustakaan harus dapat bertransformasi dan beradaptasi di masa pandemi sehingga
pengembangan layanan perpustakaan dan adaptasi pustakawan di masa pandemi dapat
ditangani. Kehadiran buku ini menggambarkan secara komprehensif bagaimana perpustakaan
dapat memberikan layanan optimal.
We are delighted to introduce the proceeding of the first edition of the International Conference
on Science and Technology (ICoST) that was held in Claro Hotel, May 2-3, 2019. It was
organized by Faculty of Science and Technology, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
in partnership with Forum Dekan Fakultas Sains dan Teknologi PTKIN. The theme of the
ICoST is “Roles and Challenges of Science and Technology in Guaranteeing Halal Products in
the Industrial Revolution 4.0”. The Indonesian government has begun to respond this industrial
change by launching the roadmap of 'Making Indonesia 4.0' as a strategy to ease Indonesia's
steps to become one of the new powers in Asia in April 2018. This roadmap provides a clear
direction for the movement of the national industry in the future, including a focus on
developing priority sectors that will become Indonesia's strength towards Industry 4.0. The
proceeding of ICoST contains the scientific research, written by the academicians,
researchers, practitioners, and government elements who have the same thoughts about the
effort to develop the society’s ability to adapt the advancement of science and technology in
the global competition to face the industrial revolution 4.0. We are also very grateful to all
keynote speakers and committee members, willing to act as referee for their time and efforts to
keep our conference going well. In the future, we expect the ICoST will be able to provide
another scientific atmosphere and stimulate more participants to join this conference.
Di era digital ini banyak sekali aplikasi yang mampu mendukung produktivitas para pengguna
berbagai perangkat elektronik modern. Namun, apakah aplikasi yang ada telah mengikuti
perkembangan tren. Hal ini tentu berkaitan dengan teknologi yang ditawarkan oleh vendor dari
perangkat elektronik tersebut. Beberapa tren saat ini yakni kemampuan fitur touchscreen,
koneksi wi-fi, kebutuhan akses produktif, kemampuan ke media sosial, dan mendukung
layanan cloud computing. Semua hal tersebut tidak hanya menjadi acuan dalam
pengembangan program aplikasi yang Anda butuhkan, namun lebih kepada bagaimana hal
tersebut dapat menunjang aktivitas Anda terlebih bukan kepada lengkapnya fasilitas yang
disediakan. Beberapa hal lainnya yang dapat Anda pertimbangkan saat mengajukan
permintaan pembuatan aplikasi adalah kesederhaan dan standar umum. Kesederhaan
menjadi prioritas terutama bagi pengguna/operator aplikasi yang mengiginkan produktivitas
dan performa lebih baik. Jika dalam suatu aplikasi terlalu banyak fitur-fitur yang kurang
diperlukan maka secara tidak langsung akan menjadikan aplikasi tersebut terasa kompleks.
Hal inilah yang akan mengurangi nilai kesederhaan dari suatu aplikasi.

Sistem Informasi Manajemen Bisnis merupakan integrasi pemanfaatan sistem
informasi dan teknologi informasi yang diterapkan pada suatu organisasi untuk
mendukung proses bisnisnya. Sistem informasi manajemen bisnis menjadi bagian
penting dalam memecahkan berbagai masalah yang terdapat dalam operasional bisnis
seperti layanan, biaya produk, serta strategi bisnis. Pemanfaatan sistem informasi
manajemen bisnis menjadi salah satu cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan
keunggulan kompetitif suatu organisasi. Buku ini terdiri dari 10 bab, yaitu: Bab 1
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Konsep dasar sistem Bab 2 Konsep dasar informasi dan sistem informasi Bab 3
Konsep sistem informasi manajemen Bab 4 Komponen sistem informasi manajemen
Bab 5 Sistem manajemen database Bab 6 Pengembangan Aplikasi E-Commerce Bab
7 Analisis dan pengembangan sistem informasi Bab 8 Sistem informasi akuntansi dan
sistem informasi sumber daya manusia Bab 9 Sistem informasi pemasaran dan
keunggulan kompetitif Bab 10 Sistem pendukung pengambilan keputusan Bisnis
Buletin Perpustakaan Bung Karno, Th. IX / Vol. I / 2017
Era Industri 4.0 merupakan era teknologi yang memberikan pengaruh terhadap
perkembangan suatu organisasi. Organisasi harus mampu bersaing secara globalisasi
sehingga dapat melakukan perubahan ke arah yang lebih baik sesuai dengan tujuan
organisasi tersebut. Kemajuan teknologi informasi di segala bidang menjadikan suatu
organisasi mengalami berbagai rintangan yang harus dilaluinya. Dinamika komunikasi
organisasi menjadi bagian penting yang perlu dikaji dan dianalisa sehingga mampu
memberikan pengetahuan terhadap perkembangan organisasi tersebut. Book Chapter
ini menjelaskan gambaran komunikasi organisasi dan perilaku organisasi yang
berkaitan dengan budaya organisasi, iklim organisasi, manajemen konflik,
kepemimpinan, birokrasi, kekuasaan, arus komunikasi, motivasi pada era industri 4.0.
Berbagai penelitian mengenai komunikasi organisasi telah dilakukan oleh akademisi,
praktisi maupun mahasiswa yang telah disusun dalam Book Chapter. Book Chapter ini
memiliki peran sebagai diseminasi (penyebarluasan) informasi bidang komunikasi
organisasi sehingga memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
Berbagai artikel penelitian tersebut diharapkan dapat menggambarkan komunikasi
organisasi pada era industri 4.0 ke depan sehingga organisasi yang ada di Indonesia
siap menghadapi kondisi diskrupsi atau perubahan secara fundamental yang
berpengaruh terhadap kehidupan organisasi.
Buletin Perpustakaan Bung Karno. Th. XI / Vol. 1 / 2019
Sistem manajemen basis data telah bertransformasi dari sebelumnya hanya sebagai
sistem penyimpanan data menjadi sistem yang memiliki kemampuan penyimpanan
spesifik untuk permasalahan tertentu. Basis data telah digunakan secara luas baik
pada aplikasi desktop, aplikasi berbasis website, bahkan aplikasi mobile. Ilmu yang
mempelajari basis data telah menjadi ilmu dasar yang fundamental dalam
pengembangan teknologi informasi. Salah satu sistem basis data yang secara luas
dimanfaatkan adalah basis data relasional. Basis data relasional banyak diterapkan
dan digunakan dalam merancang sebuah perangkat lunak. Dengan pemahaman
tentang data, informasi, atribut dan membangun relasi antar atribut serta perancangan
basis data yang baik maka diharapkan dapat menghasilkan perangkat lunak yang baik
sehingga dapat mempermudah proses penyimpanan data serta pencarian data yang
diperlukan oleh penggunanya. Pemodelan rancangan basis data relasional berbasis
diagram telah lama diperkenalkan dan dikembangkan secara luas. Pengembangan
pemodelan ini mengakibatkan ada beragam pemodelan yang diperkenalkan, akan
tetapi secara konsepsi, model-model yang ada memiliki tujuan yang sama dan aturan
yang hampir sama. Tersedianya beragam model rancangan basis relasional data juga
mengakibatkan adanya perbedaan dukungan model pada aplikasi perancangan basis
data. Bahkan ada juga aplikasi yang mengembangkan model spesifik yang hanya
tersedia pada aplikasi tersebut. Pemahaman tentang model diagram sangat diperlukan
agar aplikasi dapat digunakan secara optimal. Sehingga perlu pemahaman yang
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mendalam tentang konsep dasar basis data berbasis pendekatan ER.
Merancang Aplikasi Perpustakaan menggunakan SDLC: System Development Life
CycleSEFA BUMI PERSADAPENERAPAN AHP-GIS BERBASIS WEBPenerbit
Lakeisha
Sistem Informasi Manajemen Sekolah Berbasis Web yang dibahas didalam buku ini
bersifat gratis, dikenal dengan nama JIBAS (Jaringan Informasi Bersama Antar
Sekolah) yang dibuat secara professional oleh tim programmer dari PT. Galileo Mitra
Solusitama. JIBAS mempunyai modul lengkap yang diperlukan oleh Sekolah, seperti
Akademik, Keuangan, Perpustakaan, SMS Gateway, Pelaporan Eksekutif, Info Guru,
dan Info Siswa. Namun, karena kompleksitas yang ada dalam sistem, maka dalam
buku ini akan dibahas tiga modul saja yang penulis anggap paling penting, yaitu
Akademik, SMS Gateway, dan Pelaporan Eksekutif. Sedangkan modul lainnya
disertakan didalam CD berbentuk manual e-book. Disamping itu, dalam masa
pengembangan 5 tahun ini, JIBAS sudah diapresiasi hampir 3000 sekolah dan selalu
meng-update fitur-fitur terbaru, diantaranya Sinkronisasi Data secara Online/Offline,
Backup & Restore Database, Live Update, Forum. Selain itu, fitur favoritnya adalah
JIBAS Jendela Sekolah yang menyediakan Dinding Sekolah mirip Facebook untuk
Siswa dan Orang Tua, juga tersedia versi mobile-nya.
Buku ini dimulai dengan memberikan pemahaman tentang pengertian sistem,
pengantar sistem informasi dan konsep dasar sistem infromasi. Selanjutnya, dibahas
kaitan Sistem Informasi Manajemen dengan Penggunaan Teknologi Informasi dalam EBusiness. Pertama, bagi para manajer puncak, dan menengah yang ingin mendalami
teori dan menerapkan sistem informasi manajemen, baik untuk kepentingan
manajemen umum maupun manajemen bidang fungsional. Kedua, bagi mereka yang
sedang belajar manajemen dan mempersiapkan diri untuk menduduki posisi manajerial
di masa yang akan datang. Ketiga, bagi para peminat dan pemerhati perkembangan
teknologi informasi pada umumnya, khususnya teknologi komputer dan perangkat
lunaknya, sebagai bahan perbandingan. Buku ini disusun dengan segala keterbatasan
sumber dan pengalaman, yang mungkin belum lengkap bagi pemerhati Sistem
Informasi Manajemen. Pendekatan penyusunan buku ini adalah ilmu manajemen
sehingga terdapat kelemahan dari sisi pengetahuan teknologi informasi. Semoga buku
ini tetap berguna bagi mereka yang ingin mempelajari sistem informasi manajemen
yang belum mengetahui teknologi informasi secara mendalam.
Manajemen Perpustakaan Perguruan Tinggi Penulis : Iwan Sopwandin Ukuran : 14 x 21 cm
ISBN : 978-623-5525-90- Terbit : September 2021 www.guepedia.com Sinopsis : Pada era
yang serba canggih ini, hampir segala macam kebutuhan serba praktis dan mudah digunakan
dari mulai kebutuhan berbelanja, bepergian bahkan tak terkecuali kebutuhan untuk
mendapatkan akses bahan bacaan, terutama layanan perpustakaan pada lembaga perguruan
tinggi. Perpustakaan perguruan tinggi dituntut untuk terus berinovasi menyesuaikan
perkembangannya dengan zaman, hal tersebut dalam rangka memberikan pelayanan terbaik
pada pemustaka lebih jauhnya mendorong tercapainya tujuan suatu lembaga. Upaya tersebut
tentunya memerlukan sebuah pengelolaan yang baik dan terencana, agar tujuan yang ingin
dicapai efektif dan efisien, salah satunya dengan menerapkan prinsip manajemen modern.
Manajemen menjadi kebutuhan pokok sebagai salah satu syarat pendirian perpustakaan,
karena minimal berfungsi sebagai perencana (Planning), pengorganisasian (Organizing),
penggerakan (Actuating) dan pengawasan (Controlling). Inovasi yang diperlukan saat ini lebih
mengarah pada hal-hal yang sifatnya mendorong terhadap kemajuan digital, terutama pada
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saat situasi pandemi seperti ini. Ketika akses layanan secara langsung atau offline tidak bisa
dijangkau karena dikhawatirkan mengakibatkan penularan penyakit. Maka, melalui layanan
digital semuanya masih dapat dinikmati, bahkan bisa dari rumah. Buku ini menyajikan konsep
tentang pengelolaan layanan sebuah perpustakaan, paparan didalamnya juga dilengkapi
dengan contoh implementasinya pada sebuah perpustakaan perguruan tinggi yang sudah
melaksanakan layanan berbasis digital. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA
di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Nusantara IFX memiliki 3 masalah, sistem promosi saat ini masih dilakukan menggunakan
brosur, member mendapatkan informasi signal trading melalui WA, admin masih mencatatan
data member dan proses deposit/withdraw secara manual. Proyek ini bertujuan untuk
mengatasi permasalahan yang saat ini sedang dihadapi oleh NusantaraIFX dengan
membangun sebuah sistem informasi berbasis website. Proyek ini dikerjakan dengan
menggunakan framework laravel serta memanfaatkan database untuk mengelola informasi
serta data member. Manfaat yang didapat adalah untuk memudahkan proses managemen
data member yang awalnya dilakukan manual, serta dengan system ini nantinya proses
promosi menjadi lebih mudah. Penggunaan system informasi berbasis website ini juga
bermanfaat agar member dapat memantau signal trading dimana saja sebab aktivitas trading
dapat berubah kapan saja sehingga diperlukan system yang dapat diakses dimana saja dan
kapan saja.
Buku ini berisikan panduan dalam pembuatan aplikasi web penilaian kinerja karyawan dengan
menggunakan metode
Pengelolaan perpustakaan dengan menggunakan sistem manual, dirasakan tidak lagi
memadai untuk menangani beban kerja, khususnya kegiatan rutin yang bersifat
klerikal/manual dan kegiatan yang sifatnya berulang-ulang (repeatable). Otomasi
perpustakaan adalah solusi untuk menanggulanginya, dan kita harus menghilangkan
paradigma bahwa membuat sistem otomasi memerlukan biaya yang mahal. Karena di era
teknologi informasi ini program software otomasi perpustakaan bisa di-download secara gratis
(Open Source). Contohnya Senayan Library Management System (SLiMS). Yang menjadi
persoalan adalah bagaimana menjalankan dan memanfaatkannya, serta mempraktikkannya di
perpustakaan. Buku ini menjadi sarana untuk memanfaatkan program tersebut, karena
software-nya bisa di-download melalui: http://slims.web.id/web/?q=faq,
http://slims.web.id/download/docs/ (berbagai dokumen- tasi), http://slims.web.id/forum (Forum
Diskusi Komunitas SLiMS), http://slims.web.id/demo (Demo SLiMS online),
https://slims.web.id/fb/ (Group Facebook SLiMS), https://github.com/slims/, http:// goslims.net
(Berbagai produk Komunitas), http://slimscommeet.web.id (Informasi Community Meetup),
Komunitas Senayan Library Management System (SLiMS): http://jogjalib.net, http://
pangkeplib.net, http://primurlib.net, http://ambonlib.net, http://makassarlib.net, http://kambing.
ui.ac.id, http:// perpustakaan.kemendiknas.go.id/senayan dan lain-lain atau langsung dari
google ketik slims. Di samping itu juga buku ini dilengkapi dengan teori-teori tentang otomasi
perpustakaan secara ilmiah yang dipaparkan oleh para pakar bidang perpustakaan, sehingga
buku ini bisa masuk di semua kalangan (Pengelola Perpustakaan, Pustakawan, Pendidikan
Non Formal dan Pendidikan Formal sampai Perguruan Tinggi).
Teknologi digital memungkinkan orang untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan keluarga
dan teman dalam kehidupan sehari-hari. Sayangnya, dunia maya saat ini semakin dipenuhi
konten berbau berita bohong, ujaran kebencian, dan radikalisme, bahkan praktik-praktik
penipuan. Keberadaan konten negatif yang merusak ekosistem digital saat ini hanya bisa
ditangkap dengan membangun kesadaran dari tiap-tiap individu. Menjadi literat digital berarti
dapat memproses berbagai informasi, dapat memahami pesan dan berkomunikasi efektif
dengan orang lain dalam berbagai bentuk. Buku ini terdiri dari 11 (sebelas) bab yaitu : Bab 1
Konsep Dasar Literasi Digital Bab 2 Filterisasi Informasi Bab 3 Internet Positif Bab 4
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Pengetahuan Anti Hoax Dan Anti Bullying Bab 5 Literasi Digital Di Kampus Bab 6 Literasi
Digital Di Masyarakat Bab 7 Literasi Digital Bagi Generasi Milenial Bab 8 Literasi Digital Dalam
Menghadapi Tantangan Dan Peluang Abad 21 Bab 9 Prinsip-Prinsip Dasar Pengembangan
Literasi Digital Bab 10 Penerapan Literasi Digital
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