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Education

ERP Education membantu institusi 

pendidikan dalam berbagai skala untuk 

mengelola siswa, guru-guru, kursus, dan 

program akademik dengan portal 

interaktif yang out of the box.

Jika ingin tahu lebih jelas 

mengenai ERP Education, 

live demo dan implementasinya.
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ERP untuk Institusi Pendidikan

E R P Education www.sap-samara.com

Dengan inisiasi pemerintah baru-baru ini untuk menyediakan pendidikan di setiap sudut dan daerah, masa 

depan dunia pendidikan terlihat menjanjikan. Sementara itu, dengan meningkatnya persaingan antara 

lembaga pendidikan dan bisnis, semua orang mencari solusi teknologi enterprise generasi berikutnya.

Tingkatkan produktivitas, reputasi dan akreditasi yang baik, dan fokus pada apa yang penting - akademisi. 

ERP Education adalah solusi untuk manajemen informasi siswa, karyawan dan pengeluaran yang dapat 

membantu Anda menyimpan semua informasi penting dalam satu sistem terintegrasi.

Kelola dokumen pendaftaran untuk 

semua program Anda di satu tempat. 

Setelah seorang siswa mendaftar ke 

program Anda, Anda dapat membuat 

dokumen Student Applicants /Siswa 

Pendaftar. Jika Anda menyetujui siswa 

tersebut, Anda dapat menambahkan- 

nya ke student master dan mulai 

mengirim email kepada mereka lewat 

ERP Education.

Student Applicants
/ Pendaftaran Siswa

Dokumen Informasi Siswa 

menyimpan rincian seperti informasi 

pribadi, foto, tanggal lahir, dan 

alamat. Juga mencatat wali siswa dan 

saudara kandung. Anda juga dapat 

melampirkan dokumen seperti foto 

siswa, sertifikat-sertifikat pendidikan, 

dan lainnya.

Student Information
/ Informasi Siswa
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Dalam ERP Education, Anda dapat 

menentukan jadwal kelas (termasuk 

tanggal kelas dan nomor ruangan) dan 

menghubungkannya dengan pengajar 

dan siswa yang sesuai. Saat membuat 

rencana penilaian untuk sekelompok 

siswa, Anda juga dapat menghubung- 

kan pengajar sebagai penguji atau 

pengawas untuk ujian tersebut.

Instructors
/ Pengajar

Adalah dokumen siswa tentang 

pendaftaran dan mata pelajaran yang 

dipilih untuk tahun akademik tertentu 

& jurusan akademik (opsional). Jika 

seorang siswa terdaftar dalam suatu 

program, mata pelajaran yang wajib 

dalam program itu akan secara 

otomatis terisi dalam tabel Daftar 

Kursus siswa, sementara 

program/mata pelajaran pilihan atau 

opsional dapat dipilih secara manual.

Program 
Enrollment
/ Program Pendaftaran

Dengan semua dokumentasi 

eksternal dalam pendidikan, sangat 

penting bagi karyawan untuk dapat 

menemukan dan mengakses 

dokumen-dokumen penting untuk 

setiap siswa. ERP Education 

memungkinkan Anda mengunggah 

dan berbagi file multimedia (seperti 

gambar, video, dokumen).

Document Storage
/ Penyimpanan Dokumen
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Dokumen kehadiran siswa 

memungkinkan Anda melacak dan 

mengelola kehadiran setiap siswa, 

setiap hari kapan saja. Modul Kehadiran 

dirancang untuk membantu para 

pengajar dengan mudah menandai 

kehadiran siswa selama jam kelas. 

Pengajar dapat menandai kehadiran 

siswa dengan kotak centang sederhana, 

sementara sistem membuat catatan 

kehadiran yang sesuai di backend. 

Student Attendance
/ Kehadiran Siswa

Menyimpan semua catatan biaya yang 

diterima dari siswa-siswa. Sebelum 

memungut biaya, Struktur Biaya harus 

dibuat, mencakup berbagai kategori 

seperti kelas, kunjungan, dan 

akomodasi. Struktur ini berdasarkan 

pada program dan istilah akademik 

yang dipilih. Detail siswa dan struktur 

biaya yang terperinci akan tersedia 

dalam modul Biaya. Anda juga bisa 

melihat jumlah pembayaran dan rincian 

jumlah yang belum dibayarkan disana.

Student Fees
/ Biaya Siswa

Dengan ERP Education, sangat mudah 

untuk mengatur program pendidikan 

sesuai institusi Anda sendiri. Anda dapat 

memasukkan mata pelajaran pilihan di 

bawah suatu program, dan Anda bahkan 

dapat menetapkan mata pelajaran wajib. 

Masukkan kode unik untuk setiap 

program, dan Anda juga dapat 

menautkan setiap program ke 

departemennya.

Programs & Courses
/ Program & Mata Pelajaran
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Modul Pendidikan ERP Education 

dibundel dengan Learning Management 

System (LMS). Memungkinkan institusi 

pendidikan untuk menerbitkan 

program-program mereka di situs web 

mereka. Program dapat berisi artikel 

teks, video, dan bahkan kuis. Kemajuan 

siswa dapat dilacak melalui meja kelas 

dan juga portal. LMS dinonaktifkan 

secara default dan dapat diaktifkan dari 

Pengaturan Pendidikan.

Learning Management 
System (LMS)
/ Sistem Manajemen 
Pembelajaran

Buat kustomisasi software pendidikan 

sesuai kebutuhan institusi Anda. 

Petakan data terpenting Anda dengan 

menambahkan bidang-bidang kustom 

di formulir Anda. Kustomisasi formulir 

secara otomatis, menyembunyikan 

bidang berdasarkan peran-peran 

pengguna, dan membuat format cetak 

khusus - semuanya tanpa perlu bisa 

bahasa pemrograman.

Customizations
/ Kustomisasi

Perlu menjadwalkan ujian untuk 

sekelompok siswa, pada mata pelajaran 

tertentu? Dengan dokumen ini, Anda 

dapat menangkap rincian seperti kelas 

siswa, tingkat kelas, kriteria penilaian, 

penguji, pengawas, dan banyak lagi! 

Buat rencana penilaian Anda 

menggunakan ERP Education dan 

dapatkan hasilnya dengan mudah 

melalui Assessment Result Tool kami.

Assessment Plan
/ Rencana Penilaian


