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Lampiran

: 1 (satu) berkas

Hal.

: Penawaran Sistem Informasi Akademik

Klaten, 15 November 2017

Kepada Yth. Direktur
Di Tempat

Dengan hormat,

Berikut Saya lampirkan penawaran biaya penerapan Sistem Informasi Akademik (Siakad).
Informasi lebih lanjut dapat menghubungi marketing kami di 08175499076 atau e-mail:
admin@klatenweb.com.

Atas perhatian dan kerjasamanya Kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Hari Pratomo
Owner

SIAKAD 3.0
Siakad 3.0 adalah aplikasi Sistem Informasi Akademik (Siakad) berbasis web yang dapat membantu
Anda mengelola kegiatan akademik mahasiswa.
Disebut berbasis web karena software Siakad ini bisa diakses melalui browser seperti Chrome, Mozilla
FireFox, Opera, Safari (Mac OS), Internet Explorer, dan lain-lain.
Keuntungan menggunakan Siakad berbasis web adalah :
Adapun tujuan dan manfaat yang dapat diambil dari penerapan sistem informasi akademik adalah: [8]
Pengajuan KRS
a. Pengajuan KRS (KRS Online) merupakan tempat yang dipergunakan bagi mahasiswa
untuk melakukanentry mata kuliah/pengambilan mata kuliah pada tiap semester.
Setiap mahasiswa baru dapat menggunakan fasilitas ini setelah memenuhi semua
persyaratan untuk pengajuan KRS, antara lain telah membayar SPP, PRKS, internet,
perpustakaan dsb. Pengajuan KRS ini aktif pada waktu tertentu yaitu pada waktu KRS
awal semester/semester sisipan.
b. Dibentuknya Siakad tujuannya adalah untuk meningkatkan informasi akademik tidak
hanya bagi mahasiswa tetapi juga sangat penting untuk dosen, dengan adanya Siakad
dosen bisa tahu persis terutama mengenai jadwal mengajar dan juga mengetahui
lebih jauh mengenai mahasiswa.
c. Keuntungan dengan adanya Siakad banyak yang dirasakan antara lain untuk melihat
data yang diminta khususnya data akademik cepat sekali, untuk mahasiswa sendiri
menjadi lebih cepat karena dihubungkan dengan internet, efisien karena tidak perlu
datang ke kampus tetapi cukup dilakukan dirumah ataupun melalui internet
dimanapun mereka berada kecuali mereka mempunyai masalah yang harus
diselesaikan dikampus.
d. Keuntungan yang lain bahwa nilai langsung bisa di Online, artinya mahasiswa dapat
melihat secara Online melalui komputer nilai yang dimilikinya, kemudian mahasiswa
setiap saat bisa melihat perkembangan IP dan IPK nya dan mahasiswa juga dapat
melihat mata kuliah apa yang dapat diambil selanjutnya, salah satunya jatah KRS
semester depan sudah tahu tanpa harus konsultasi terlebih dahulu ke dosen wali.

PEMBIAYAAN 3.0 (OFFLINE)
Dengan memilih layanan Siakad 3.0 kampus akan melakukan investasi untuk
mengadakan semua kebutuhan Siakad seperti :
•

Webhosting dan domain.

•

Staff IT sebagai administrator.

Biaya Software
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Fitur

8 juta

Sistem Informasi
Akademik

2

Keuangan

3

14 juta
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Inventori

5

50 juta



Perpustakaan

4

32juta

Kepegawaian

Keterangan :
•

Biaya belum termasuk perangkat keras (hardware), dan hanya source code Siakad. .

•

Biaya sudah termasuk :
 Instalasi.
 Usermanual penggunaan sistem dalam bentuk CD.



SPESIFIKASI TEKNIS SOFTWARE

Software Siakad dikembangkan dengan spesifikasi sistem sebagai berikut:
Bahasa Pemrograman

:

PHP, JavaScript, HTML, Bootstrap.

Database

:

MySQL

Web Server

:

Apache

Server OS

:

Linux Ubuntu (recommended), Windows.

Client OS

:

Windows (recommended), Linux.

DEMO
http://siakad.klatenweb.com
username admin & password admin
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