PANDUAN UPDATE
APLIKASI E-KEUANGAN DAN E-REGISTER KE APLIKASI PENDUKUNG SIPP (APS) BADILAG
Dalam panduan ini akan dijelaskan langkah-langkah update aplikasi dari e-keuangan dan e-register ke
aplikasi pendukung SIPP (APS Badilag), V1-0 Beta.
1. Siapkan naskah aplikasi pendukung SIPP (APS) V1-0 Beta, yang dapat di unduh di link
http://bit.ly/aps-badilag

2. Buat folder/direktori baru di server dimana terdapat aplikasi SIPP dengan nama “aps_badilag”, dan
letakan sejajar dengan folder aplikasi SIPP.
Warning : jangan membuat folder aps_badilag di dalam foder aplikasi SIPP, ingat...!!!

3. Buka database yang ada di server kemudian buatlah database dengan nama aps_badilag.

4.

Ekstrak file master aps_badilag yang telah diunduh, di dalam folder tersebut terdapat file
aplikasi dan struktur database baru.

5.

Kemudian copy hasil ekstrak file aplikasi ke folder aps_badilag yang telah di buat sebelumnya.

6.

Import struktur database aps_badilag dari folder hasil ekstrak ke database aps_badilag.

7.

Lakukan konfigurasi koneksi database ke database aps_badilag sesuai dengan akun database
masing-masing.

8.

Akses aplikasi menggunakan browser lalu login menggunakan akun admin SIPP

9.

Setelah berhasil dibuka, pilih menu aplikasi e-keuangan.

10. Cek pada menu setting saldo awal, saat di cek saldo awal maka akan terlihat belum ada
penentuan saldo awal karena ini adalah aplikasi baru, yang terpisah dengan aplikasi e-keuangan
dan e-register.

11. Jika satker sudah pernah menentukan saldo awal di e-keuangan sebelumnya dan sudah
menggunakan transaksi di e-keuangan tersebut lakukan import data dengan langkah sebagai
berikut.
a.

Pilih menu setting import DB dari aplikasi e-keuangan yang sudah digunakan.

b.

Ketik nama database e-keuangan dari aplikasi yang lama, misal ‘keuangan_registe’ /
‘pendukung_keuangan’ kemudian klik import

c.

Jika berhasil maka data transaksi di e-keuangan dari aplikasi e-keuangan sebelumnya
berpindah ke APS Badilag yang baru, untuk selanjutnya disampaikan kepada kasir untuk
berpindah ke APS Badilag yang baru.

Catatan :
Jangan terburu-buru menghapus e-keuangan lama, pastikan setidaknya 1 minggu berjalan APS
Badilag yang baru, jika tidak terjadi masalah maka untuk e-keuangan dan e-register yang lama
baru dihapus permanen.
12. Cek Fitur tambahan
a. Validasi harian :
Sebelum menggunakan fitur ini pastikan sudah terdapat view keuangan_gabungan di dalam
database.
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fitur validasi diakses melalui menu Perlengkapanvalidasi Transaksi Harian adapun fungsinya
untuk menyalin data transaksi keuangan baik di SIPP maupun e-keuangan selama sehari
kemudian menguncinya kedalam database e-keuangan untuk dijadikan data pembanding
jika sewaktu-waktu terjadi perubahan data, adapun hasil validasi dapat di lihat di menu
PerlengkapanRekap Perbandingan bulanan.

Selain fungsi di atas fitur ini juga sebagai sarana kirim data transaksi harian ke server
Badilag, sehingga jika transaksi sudah di validasi data akan langsung terkirim ke server
Badilag sebagai laporan harian.
Hak akses untuk fitur ini adalah Panitera/ Wakil Panitera
b. Laporan Rekonsiliasi Uang Perkara :
Fitur ini dapat diakses melalu menu LaporanLaporan Rekonsiliasi uang perkara, sebagaimana
validasi harian hasil rekon juga akan di kirim ke server Badilag hanya saja periode laporan ini
adalah bulanan, atau sewaktu-waktu ada pemeriksaan (eksidental).

