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A. LOG IN PADA PORTAL / PORTAL LOG IN

Seluruh anggota Compro yang telah melakukan pendaftaran dan tergabung menjadi agen aplikasi  mobile akan diberi akses ke
sebuah portal di mana para anggota dapat membuat aplikasi mobile-nya sendiri. Dalam panduan ini, anggota Compro disebut sebagai
“admin”.  Portal  ini  berfungsi  sebagai  builder sekaligus  sumber  informasi  bag  admin.  Portal  dapat  diakses  pada
http  s  ://  engine  .compro.id.

Untuk membuat sebuah aplikasi  mobile, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengakses portal yang disediakan oleh
Compro. Semua admin yang telah terdaftar, berhak mengakses portal ini. Sebelum masuk, admin perlu memasukkan alamat e-mail
dan kata sandi yang telah terdaftar (lihat gambar).

B. MEMBUAT SEBUAH APLIKASI MOBILE / CREATING A MOBILE APPLICATION

Setelah berhasil melakukan  log in,  admin akan diarahkan pada halaman utama portal. Pada halaman ini,  admin dapat mulai
membuat aplikasi mobile dengan menekan tombol “Create App” pada bagian sebelah kanan layar (lihat gambar). 

Tombol “Create App” akan mengarahkan admin pada layar utama pembuatan aplikasi mobile. Bagian ini terbagi menjadi empat
(4) tahapan. Pada tahap pertama, pengguna diminta untuk memasukkan nama aplikasi yang akan dibuat. Jumlah mininum karakter
untuk nama aplikasi  adalah  empat  (4)  karakter  dengan jumlah  maksimum 30 karakter  (lihat  gambar).  Ketika  tombol  “Create”
ditekan, admin akan diarahkan ke langkah selanjutnya untuk mendesain aplikasi.

Gambar 1: Portal Log In / Log In Portal

Gambar 2: Halaman Utama Portal / Portal Main Page
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Tahap desain terbagi menjadi dua (2) bagian, yakni konfigurasi tampilan dan pembuatan aset. Pada konfigurasi tampilan, admin
dapat menentukan kategori aplikasi, tata letak beranda  (homepage layout), dan warna tema  (theme color). Beberapa kategori dan
layout yang tersedia akan ditampilkan pada gambar berikut ini.

Gambar 3: Nama Aplikasi / Application Name

Gambar 4: Desain Aplikasi Bagian 1 / Application Design Part I
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Homepage adalah halaman yang pertama kali muncul saat aplikasi dioperasikan.  Warna tema adalah kumpulan dari berbagai
warna yang akan digunakan pada aplikasi. Setelah memilih contoh beranda, anggota dapat mengubah warna beranda sesuai dengan
yang diinginkan.

Untuk melakukan konfigurasi warna tema, admin dapat menekan tombol “Change” yang berukuran besar pada bagian “Theme
Color”. Kemudian akan muncul pop-up yang memuat tools untuk menentukan warna tema yang dikehendaki (lihat gambar). Setelah
memilih  warna,  admin dapat  melakukan  preview dengan  menekan  tombol  “Back” di  kiri  atas.  Setelah  itu,  untuk  menyimpan
perubahan, admin dapat menekan tombol “Save” atau “Save Changes” yang berada di kanan atas dan bawah.

Gambar 5: Kategori Aplikasi / Application’s Categories Gambar 6: Layout Aplikasi / Application’s Layout

Gambar 7: Warna Tema / Theme Colors
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Pada langkah selanjutnya, admin dapat mengunggah aset yang akan digunakan dalam aplikasi. Aset yang diperlukan yakni ikon
aplikasi, gambar  splashscreen, dan gambar latar belakang untuk  homepage  (lihat gambar). Resolusi yang diperlukan seperti yang
tertera pada gambar. Ikon memerlukan resolusi sebesar 512 x 512 pixels dan splashscreen memerlukan resolusi sebesar 2208 x 2208
pixels.  Homepage tidak memiliki standar resolusi tertentu, namun  admin diharapkan mengunggah aset dengan resolusi yang tidak
terlalu kecil, namun juga tidak terlalu besar.

Ikon atau yang sering disebut dengan simbol adalah sebuah gambar kecil yang ditampilkan pada layar ponsel sebagai lambang
aplikasi. Ikon biasanya juga merupakan logo perusahaan sebagai media untuk menanamkan brand awareness pada pengguna aplikasi.
Splash screen adalah tampilan pertama yang muncul sebagai loading page sebelum aplikasi terbuka seluruhnya. Umumnya, splash
screen berupa logo dan tagline.

Saat admin memerlukan bantuan dalam hal penyediaan ikon, splashscreen, dan latar belakang homepage, Compro memberikan
dua  (2)  alternatif.  Yang  pertama  dan  termudah  ialah  dengan  mengunjungi  Pixabay  (https://pixabay.com/) atau  Freepik
(http://www.freepik.com/) untuk mendapatkan gambar yang sesuai. Semua gambar pada kedua situs ini dapat digunakan secara
gratis.

Gambar 8: Desain Aplikasi Bagian 2 / Application Design Part II

http://www.freepik.com/
https://pixabay.com/
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Alternatif  lainnya,  admin dapat  menggunakan ikon,  splashscreen, dan  homepage background builder yang disediakan  oleh
Compro. Admin hanya perlu menekan tombol “Create New” untuk membuat gambar yang diinginkan, lalu admin akan mengunduh
dan mengunggah kembali gambar tersebut (lihat gambar).

Setelah logo dibuat, tekan tombol “Save to My Device” untuk mengunduhnya, kemudian unggah kembali logo tersebut melalui
pop-up berikut (lihat gambar).  Pop-up berikut secara otomatis muncul saat  admin mengunduh logo.  Admin hanya perlu menekan
tombol “Change” untuk mengunggah logo yang baru saja dibuat.

Setelah semua gambar terisi, tekan tombol “Next” untuk melanjutkan ke tahap berikutnya (lihat gambar).

Gambar 9: Pembuatan Logo / Logo Builder

Gambar 10: Sukses Membuat Logo / Logo is Built Successfully
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Pada langkah ketiga ini,  admin dapat memilih fitur apa saja yang akan digunakan pada aplikasi  mobile. Masing-masing fitur
dapat ditentukan apakah akan ditampilkan pada  homepage atau tidak. Nama masing-masing fitur dapat diubah dengan menekan
tombol “Edit”. Tombol “Reset Features” berwarna merah pada bagian bawah digunakan untuk mengembalikan semua kondisi fitur
ke keadaan semula. Bila sebuah fitur tidak diperlukan, maka fitur tersebut dapat dihilangkan dengan menekan tombol “Delete” (lihat
gambar).

Gambar 11: Seluruh Aset Telah Tersedia / All Assets are Available
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Setelah  semua  fitur  yang  diperlukan  didefinisikan,  aplikasi  dapat  langsung  dipublikasikan.  Untuk  itu,  admin harus
mempersiapkan beberapa hal penting antara lain  feature image,  deskripsi singkat, dan deskripsi lengkap mengenai aplikasi (lihat
gambar).  Feature image  adalah gambar yang akan ditampilkan pada bagian atas  Google Play Store. Gambar yang diunggah harus
mengikuti ketentuan yang tertera pada layar (1024 x 500 pixels).

Untuk keperluan publikasi, Compro menyediakan dua (2) pilihan bagi admin. Jika memiliki Google Developer Account, admin
dapat  melakukan publikasi  aplikasi  mobile menggunakan  Google  Developer  Account miliknya dengan cara  mengisi  e-mail dan
password di bagian  “Developer ID Options” (lihat gambar). Namun jika tidak memiliki  Google Developer Account,  admin dapat
melakukan publikasi dengan menggunakan Google Developer Account milik Compro dengan menyediakan URL website yang dapat
dikunjungi sebagai identitas admin.

Situs web merupakan media yang digunakan oleh banyak pihak untuk berkomunikasi dengan publik. Pada situs web, perusahaan
atau  seseorang dapat  memberikan  berbagai  macam informasi  terkait  dengan hal-hal  spesifik  yang telah  ditentukan.  Jika  admin
memiliki  atau  menginginkan  alamat  situs  web ditampilkan  dalam  aplikasi,  ia  dapat  menambahkannya  pada  bagian  yang  telah
disediakan.

Admin diwajibkan untuk membaca syarat  dan ketentuan yang berada pada  bagian bawah layar,  lalu  menyetujuinya  dengan
memberi tanda centang pada kotak yang telah disediakan. Setelah semua data diisi dengan benar,  admin dapat memberikan pesan
khusus untuk Compro terkait aplikasi pada kolom “Additional Message”, lalu proses pembuatan aplikasi dapat dilanjutkan dengan
menekan tombol “Publish” pada bagian bawah layar (lihat gambar).  Admin tidak dapat melakukan perubahan lagi setelah proses
publikasi dilakukan.

Gambar 11: Fitur Aplikasi / Application’s Features



Petunjuk Penggunaan Portal Compro
Compro Portal User Guide

TAMBAHAN / ADDITIONAL

Di setiap halaman Compro Mobile Application Builder, terdapat lambang tanda tanya (?) pada setiap kolom yang perlu diisi oleh
pengguna. Tanda tanya ini adalah tombol bantuan yang dapat diklik dan memberikan informasi terkait halaman saat itu. Berikut
adalah contoh tampilan bantuan saat tombol tanda tanya saat diklik.

Gambar 12: Publikasi Aplikasi / Application’s Publication
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C. MANAJEMEN APLIKASI DAN KONTEN / APPLICATION AND CONTENT MANAGEMENT

Admin tertentu dapat membuat lebih dari satu (>1) aplikasi yang dapat dikelola  dari halaman “Manage Apps” (lihat gambar).
Admin akan diarahkan pada halaman yang menampilkan sejumlah aplikasi yang dimiliki. Pada halaman ini, admin dapat memantau
status aplikasi,  mengubah  aplikasi  dengan  menekan  tombol  “Edit  App” dan  melakukan  pengelolaan  konten  pada
https://admin.compro.id dengan menekan tombol “Manage Content”.

Gambar 13: Bantuan / Help

Gambar 14: Tombol “Manage Apps” / “Manage Apps” Button

https://admin.compro.id/
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Status aplikasi yang tertulis dijelaskan sebagai berikut.
1. Not Requested   : aplikasi belum di-request untuk dipublikasikan, sehingga masih dapat diubah.
2. Waiting : aplikasi sudah di-request untuk dipublikasikan, namun sedang dalam status menunggu untuk dicek oleh

tim Compro.
3. Ready to publish   : aplikasi sudah dicek oleh tim Compro dan siap dipublikasikan.
4. Published   : aplikasi sudah dipublikasikan di Google Play Store.

Berikut adalah halaman log in CMS di mana admin dapat melakukan pengelolaan konten dari aplikasi yang dimiliki. Username
dan password dibutuhkan untuk masuk ke dalam CMS. Username dan password yang digunakan pada mobile application builder dan
CMS adalah sama.

Gambar 15: Portal CMS / CMS Portal

Gambar 14: Halaman Manage Apps / “Manage Apps” Page


