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Gambar halaman depan

Panduan instalasi
Jika diinstall di localhost
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Install XAMPP
Buat folder didalam folder htdocs misal: cargo
Extrak file cargo.zip dan taruh hasil ekstak tadi didalam folder cargo yang telah kita buat
Buka localhost/phpmyadmin
Buat database dengan nama cargo
Import database yang ada dalam file yang sudah kita ekstrak tadi
Kemudian setting koneksi database pada file ikutan >> config.php

8. Dan buka menggunakan browser dengan alamat http://localhost/cargo
Jika diinstall di Webhosting
1.
2.
3.
4.
5.

Extrak file cargo.zip dan taruh hasil ekstak tadi didalam public_html
Buka phpmyadmin
Buat akun database dan database, kemudian hubungkan keduanya
Import database yang ada dalam file yang sudah kita ekstrak tadi
Kemudian setting koneksi database pada file ikutan >> config.php

PANDUAN
Didalam program ini sudah disediakan 3 level pengguna yaitu administrator, cabang, dan operator
yang mana menu didalamnya berbeda tergantung dari level pengguna tadi.
Pengunjung dapat mengecek biaya pengiriman barang melalui form dihalaman depan website.

Tinggal memasukkan data origin, destination, berat, dan ukuran dimensi serta pilihan tipe pengiriman
dan packing barang. Untuk form origin dan destination sudah dilengkapi dengan fitur auto complete,
jadi hanya memasukkan beberapa huruf maka akan keluar otomatis pilihannya.

Jika sudah diisi semua dan klik tombol check maka akan langsung muncul detail dan biaya pengiriman.

Yang perlu anda ketahui bahwa untuk pengecekan harga tidak ada batas minimal berat kiriman akan
tetapi pada saat proses transaksi yang sebenarnya maka ada settingan batas minimal pengiriman. Dan
bisa diatur sendiri di menu admin.

Menu Administrator
Silahkan klik menu member area (pojok kanan atas), kemudian masukkan username admin dan
password admin.
1. DATA KONTEN
a. RUBAH PASSWORD
Untuk merubah password.
b. HALAMAN DINAMIS
Untuk membuat halaman dinamis, anda bisa membuat halaman dinamis tanpa batas. Klik
tulisan Create a New Web Page

Anda bisa memasukkan gambar dengan klik tombol icon pohon dengan anak panah keatas.
c. BUAT MENU
Untuk membuat menu header.

Caranya adalah dengan klik buat menu atau buat sub menu

Bagaimana cara mengisi form URL, anda bisa mengisinya dengan URL website lain atau diisi
dengan link dari halaman dinamis yang sudah kita buat tadi.
Kembali ke menu halaman dinamis
Klik salah satu judul halaman yang sudah kita buat tadi

Setelah diklik maka akan menampilkan halaman dinamis beserta linknya

Copy linknya mulai dari index.php sampai seterusnya
Misalkan
http://localhost/cargo-php7/index.php?pilih=hal&id=1
maka yang perlu kita copy hanya
index.php?pilih=hal&id=1
karena kalau kita copy semua maka nanti akan open new tab ketika menu tersebut diklik.
Kembali ke menu buat menu

Lalu klik Create, dan menu tersbut otomatis tampil di header menu.
d. TAMBAH SLIDER
Untuk menambah slider depan, ukuran gambar 800 x 300
e. KONFIGURASI
Untuk merubah judul situs, kata kunci dan email yang berhubungan dengan menu hubungi
kami.

2. DATA MASTER
a. DATA PROFIL
Mengedi data profil, yang nantinya muncul di menu cetak data invoice.

b. DATA TARIF PENGIRIMAN
Mengatur biaya pengiriman, batas minimal berat barang yang dikirim dan lama proses
pengiriman.

Untuk mempercepat proses entri data anda bisa menggunakan fasilitas import data dari file
excel, ikuti format yang ada.
Jadi pada tabel tersebut ada min (kg) = 50, artinya jika berat kiriman dibawah 50 kg maka
akan dibulatkan jadi 50 kg.
c. PAJAK
Untuk mensetting beban biaya pajak setiap transaksi.
d. ASURANSI
Untuk mensetting biaya asuransi setiap transaksi.
e. PACKING
Untuk mensetting beban biaya packing setiap transaksi, jika konsumen menghendaki packing
barang kiriman.
f. STATUS PENGIRIMAN
Untuk menambah status pengiriman barang, ini digunakan untuk tracking barang kiriman.
Jadi konsumen bisa mengetahui posisi barang yang telah dikirim melalui menu tracking
barang kiriman.

3. DATA MEMBER
a. DATA OPERATOR

Menambah data operator yang fungsinya bisa membantu admin dalam proses transaksi data.
b. DATA CABANG
c. RESET PASSWORD
Merubah password jika ada member yang lupa password dan tidak bisa login.
4. DATA TRANSAKSI
a. CEK TARIF PENGIRIMAN
Untuk mengecek tarif pengiriman barang.
b. TRANSAKSI DATA
Untuk memproses transaksi data.
c. UPDATE INVOICE
Untuk update status kiriman barang.

5. DATA LAPORAN
a. DATA LAPORAN
Melihat laporan transaksi berdasar rentang tanggal

b. GRAFIK LAPORAN
Melihat laporan transaksi dengan grafik

6. BACKUP
Untuk membackup database serta merestore database.
Prosedur backup dan restore data
 Klik tombol backup data
 Lalu Download database
 Jika ingin merestore silahkan ekstrak dulu file database yang telah kita download dalam
format .zip
 Setelah di ekstrak, masukkan file tersebut yang berekstensi .sql dan klik tombol restore
data
7. LOGOUT
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