
“EDITOR” TUTORIAL

A. Masuk ke halaman awal (home) Institutional Repository UPN “Veteran” Yk

Sebagai langkah awal untuk menggunakan Institutional Repository UPN “Veteran” Yk

Kita harus terlebih dahulu masuk pada halaman utama (home) dari Institutional

Repository UPN “Veteran” Yk dengan cara mengetikkan alamat

http://repository.upnyk.ac.id/ lalu akan muncul tampilan seperti di bawah ini.



B. Login pada Institutional Repository UPN “Veteran” Yk

Dari tampilan di atas, klik pada “login” atau “user login” dan akan muncul tampilan

seperti di bawah ini

Pada tampilan di atas kita ketikkan username dan password. Lalu klik login dan

selanjutnya akan muncul tampilan manage deposit seperti gambar dibawah

C. Manage Deposit

a. Add Item

Untuk membuat new item atau mendeposit kan file baru klik “new item”



lalu akan muncul tampilan seperti berikut.

Pada tampilan di atas kita pilih mana tipe item atau file yang sesuai dengan materi

yang akan di entry. Lalu klik “next”. setelah itu akan

muncul tampilan seperti berikut



Pada tampilan di atas, yang akan dilakukan adalah memilih dan mengupload item

atau file yang akan anda entry. Dengan cara klik “Browse”. Lalu pilih item atau

file yang akan di entry. Kemudian klik upload untuk mengupload item atau file

tersebut.

Setelah kita klik upload selanjutnya akan muncul tampilan seperti di bawah ini

Tampilan di atas merupakan hasil dari proses entry item yang baru saja anda

upload. Yang bertanda bintang merupakan hal yang harus ada. Pada tampilan di

atas anda juga bisa merubah sesuai kebutuhan dan kesesuaian entry untuk item

anda. Dan untuk melanjutkan klik “next”. Dan akan muncul tampilan seperti di

bawah ini.



Pada tampilan di atas adalah proses pengisian secara detail dari item atau file

yang anda entry. Pada tampilan di atas yang bertanda bintang adalah hal yang

wajib anda isi. Seperti:

 Tittle : digunakan untuk judul item atau file

 Creator : diisi siapa penulis atau pencipta item tersebut

 Publication Details : diisi data pelengkap item tersebut



Untuk melanjutkan klik “next” dan akan muncul tampilan seperti di bawah ini

Pada tampilan di atas merupakan pilihan kode untuk item yang anda entry. Klik

“add” pada kategori untuk item yang anda entry. Anda bisa memilih beberapa

kategori untuk satu item yang di entry. Untuk melanjutkan klik “next”. Dan akan

muncul tampilan berikut.

Selanjutnya kita depositkan item yang di entry dengan cara klik pada “Deposit

Item Now” dan akan muncul tampilan berikut



Tampilan di atas merupakan contoh tampilan hasil dari seluruh rangkaian proses

yang telah dilakukan sebelumnya.



b. Edit item

Untuk melakukan perubahan pada item terlebih dahulu harus ada item yang

terdeposit. Seperti gambar berikut

Untuk melakukan perubahan klik gambar pada item yang akan di ubah.

Dan akan muncul tampilan berikut

Lalu lakukan pengeditan pada item tersebut lalu next untuk melanjutkan. Dalam

hal ini saat kita melakukan pengeditan item, hal yang kita lakukan sama seperti

saat “Manage Deposit”. Hingga masuk pada halaman seperti di bawah ini.



Selanjutnya kita klik “Deposit Item Now” untuk mendepositkan item yang di

telah di edit.

D. Profile

Pada menu profile editor, hal yang bisa di lakukan ada 3 hal yaitu:

a. Merubah Profile user.

Untuk merubah sebuah profile user. User tersebut harus masuk pada menu profile

setelah login pada http://repository.upnyk.ac.id/ dengan hak akses sebagai editor

Lalu akan muncul tampilan seperti berikut. Dan kita pilih “Modify Profile”



Dan halaman yang akan muncul adalah halaman berikut.

pada hal ini yang bisa dilakukan adalah merubah alamat email, password, dan detail

dari pemilik account.

Jika sudah selesai melakukan pengeditan klik “Save”.

b. Melihat dan merubah item yang telah tersimpan dan belum terdeposit.

Untuk melihat dan merubah item yang telah tersimpan dan belum terdeposit. User

tersebut harus masuk pada menu profile setelah login pada

http://repository.upnyk.ac.id/ dengan hak akses sebagai editor



Lalu akan muncul tampilan seperti berikut. Dan kita pilih “Saved Search”

Dan halaman yang akan muncul adalah halaman berikut.

Pada gambar di atas menunjukkan bahwa tidak ada halaman tersimpan yang di

temukan.

c. Melihat History dari apa yang sudah di lakukan.

Untuk melihat history dari apa yang sudah dilakukan, User tersebut harus masuk

pada menu profile setelah login pada http://repository.upnyk.ac.id/ dengan hak akses

sebagai editor



Lalu akan muncul tampilan seperti berikut. Dan kita pilih “User History”

Dan halaman yang akan muncul adalah halaman berikut.

Tampilan berikut merupakan contoh dari tampilan “User History”



E. Halaman Review

Halaman review merupakan halaman di mana digunakan oleh editor untuk mengedit jika

ada kesalahan entry dari user atau depositor. Beberapa kasus yang sering terjadi

contohnya: kesalahan entry judul, jenis artikel, nama publikasi. Selain itu halaman ini

juga di gunakan editor untuk menghapus atau mempublikasikan item yang di deposit.

Berikut tampilan dari halaman Review.

gambar di samping merupakan menu yang bisa di

lakukan editor untuk melakukan Review

gambar di samping di sebut View Item in Detail digunakan untuk melihat detail

item yang telah di depositkan

gambar di samping di sebut Edit Item digunakan untuk mengubah detail item yang

telah di depositkan

gambar di samping di sebut Return Item to Depositor digunakan untuk

mengembalikan item kepada depositor

gambar di samping di sebut Destroy Item digunakan untuk menghapus item yang

telah di depositor kan



gambar di samping di sebut Move Item to Repository digunakan untuk meletakkan

item yang telah di depositkan ke halaman repository. Ini menandakan bahwa item

siap untuk di publikasikan.

 Tampilan View Item in Detail

Digunakan oleh editor untuk melihat detail dari item yang telah di depositkan. Tampilan

yang akan muncul adalah sebagai berikut.

Pada halaman ini, selain editor bisa melakukan pengeditan. Editor juga bisa langsung

meletakkan item tersebut pada halaman repository dengan cara klik “Move to

Repository”



Tampilan setelah “Move To Repository” di klik. Status item tersebut akan berubah dari

under review menjadi live archive

 Tampilan Return Item to Repository

Digunakan untuk mengembalikan item kepada depositor. Langkah yang bisa di lakukan

a. Cari item yang akan di kembalikan kepada depositor dengan cara browse pada

menu yang ada pada halaman http://repository.upnyk.ac.id.

b. Lalu cari nama item yang akan di kembalikan kepada depositor.

sample



Lalu akan muncul halaman berikut.

Kemudian klik pada .



c. Mengembalikan item ke depositor

Sebelum item di kembalikan kepada depositor, item harus dalam keadaan Under

Review jika item tersebut masih dalam keadaan Live archive seperti tampilan di

atas. Maka harus di ubah terlebih dahulu ke dalam keadaan Under Review.

Dengan cara klik “Move To Review”

Jika sudah dalam keadaan Under Review. Untuk mengembalikan ke depositor klik

“Return Item(with notification)”

Tampilan dari “Return Item”

Untuk melanjutkan, klik “Return Item”



Tampilan hasil “Return Item” berhasil.

 Tampilan Destroy Item

Digunakan untuk menghapus item yang telah di depositor kan Langkah yang bisa di

lakukan

a. Cari item yang akan di hapus dengan cara browse pada menu yang ada pada

halaman http://repository.upnyk.ac.id.

b. Lalu cari nama item yang akan hapus dari repository.

sample



Lalu akan muncul halaman berikut.

Kemudian klik pada .



c. Mengembalikan item ke depositor

Sebelum item di hapus, item harus dalam keadaan Under Review jika item

tersebut masih dalam keadaan Live archive seperti tampilan di atas. Maka harus di

ubah terlebih dahulu ke dalam keadaan Under Review. Dengan cara klik “Move

To Review”

Jika sudah dalam keadaan Under Review. Untuk menghapus item klik “Destroy

Item(with notification)”

Tampilan dari “Destroy Item”

Untuk melanjutkan, klik “Destroy Item”



Tampilan hasil “Destroy Item” berhasil.

F. Halaman Admin

Halaman admin pada account dengan hak akses editor terbagi atas dua menu. Yaitu:

1. Editorial Tools

2. System Tools

Pada bagian editorial tools terdapat 1 submenu yaitu “Search Item” yang digunakan

untuk mencari item-item yang ada pada repository.



Contoh dari tampilan “Search item”

Selanjutnya pada bagian system tools terdapat dua submenu yaitu:

1. Status : digunakan untuk menginformasikan status dari server

2. Database Schema : digunakan untuk melihat skema database



Contoh dari tampilan “Status”



Contoh dari tampilan “Database Schema”


