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MERUBAH LOGO 
 

a. Login Admin 

b. Klik Home  Klik Edit Page 

c. Untuk mengubah Logo klik Browse dan klik Upload untuk mengunggah gambar seperti 

gambar dibawah ini 

 



 

MEMBUAT USER (PENGGUNA/DEPOSITOR REPOSITORI) 

a. Klik Admin 

b. Klik System Tools 

 
c. Klik Create User 



d. Isikan pada kolom Username dengan user yang akan dibuat kemudian klik Create User seperti 

gambar dibawah ini 

 
e. Pilihan untuk tipe user (user, editor atau administrator), selanjutnya klik Next 

f. Isikan untuk detail akun user (Account Detail) yang terdiri dari alamat Email dan Password 

 
g. Isikan Personal Detail dari user yang terdiri dari Nama dan Fakultas/Program Studi kemudian 

klik  



MEMBUAT DIVISI 

Divisi digunakan untuk mengatur letak koleksi yang ada dalam repository sesuai dengan fakultas dan 

program studi yang sesuai dengan SMAK St. Louis 1 Surabaya. Berikut ini langkah-langkah untuk 

membuat atau menambahkan divisi pada repository institusi SMAK St. Louis 1 Surabaya: 
 

a. Klik Admin 

b. Klik ConfigTools 

 

c. Klik Edit Subject 

d. Klik SMAK St. Louis 1 Surabaya Stucture 

 



e. Buat Subyect ID String dengan mengisikan kode pengenal atau ID dari divisi/fakultas/program 

studi yang akan dibuat selanjutnya klik Create 

 

 
f. Isikan nama divisi/fakultas/program studi yang akan dibuat, selanjutnya pilih depositable nya 

dengan pilihan Yes agar divisi/fakultas/program studi tersebut dapat ditambahkan data koleksi 

seperti langkah dibawah ini. 

 

 
g. Selanjutnya klik Save Canges untuk menyimpan divisi yang sudah dibuat 



MEMBUAT SUBYEK 

Subyek digunakan untuk pemberian subyek sesuai dengan koleksi yang ditambahkan dalam repository 

SMAK St. Louis 1 Surabaya dengan acuan Library of Congres Subject Heading (LCSH) atau dapat 

ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. Berikut ini langkah-langkah untuk menambahkan subyek sesuai 

dengan kebutuhan pada repository institusi SMAK St. Louis 1 Surabaya: 
 

a. Klik Admin 

b. Klik ConfigTools 

 
c. Klik Edit Subject 

d. Klik Library of Congress Subject Areas 

 



e. Buat Subyect ID String dengan mengisikan kode pengenal atau ID dari divisi/jenis koleksi yang 

akan dibuat selanjutnya klik Create 

 

 
f. Isikan nama subyek yang akan dibuat, selanjutnya pilih depositable nya dengan pilihan Yes agar 

subyek tersebut dapat ditambahkan data koleksi seperti langkah dibawah ini. 

 

 
g. Selanjutnya klik Save Canges untuk menyimpan divisi yang sudah dibuat 



DEPOSIT ITEM / PENAMBAHAN KOLEKSI 

Terdapat lima langkah dalam deposit item atau menambahkan koleksi dalam repository yakni: 
 

 

1. Type yaitu memilih tipe koleksi yang akan ditambahkan dalam repository 

2. Upload yaitu menggunggah file 

3. Details yaitu mengisikan metadata dari koleksi yang ditambahkan dalam repository 

4. Subyects yaitu memberikan subyek sesuai dengan koleksi yang ditambahkan dalam repository 

5. Deposit yaitu menyimpan dalam repository 
 

Berikut ini langkah-langkah untuk deposit item atau menambahkan koleksi pada repository institusi 

SMAK St. Louis 1 Surabaya: 

a. Klik Manage Deposit, selanjutnya klik New Item 

b. Langkah 1 yaitu dengan memilih Item Type sesuai dengan koleksi yang akan ditambahkan, 

selanjutnya klik Next 



 
c. Langkah 2 Upload file yang akan diunggah dengan klik Browse 

d. Klik Show Option untuk deskripsi file serta membatasi hak file yang telah diunggah, selanjutnya 

klik Next 

 



 
 

 

e. Langkah 3 dengan mengisikan metadata dari file yang diunggah, mulai dari judul 

artikel/makalah, abstrak, penulis/creator, afiliasi penulis, divisi, detail publikasi, dan kata kunci 

(uncontrolled keyword), setelah diisi dengan lengkap selanjutnya klik Next 

 
 

 



 
 

 
 

 

 
f. Langkah 4 Subjects, yaitu menambahkan subyek, setelah klik Add pada subyek yang akan 

ditambahkan selanjutnya klik Next 

 



g. Langkah 5 Deposit, yaitu menyimpam data dan file yang sudah ditambahkan dalam repository 

dengan cara klik Deposit Item Now namun belum dapat diakses sebelum diverifikasi oleh 

administrator atau editor pengelola repository 

 



VERIFIKASI DAN PUBLISH KOLEKSI REPOSITORI 

Verifikasi perlu dilakukan agar koleksi yang sudah disimpan dalam repository sudah sesuai dengan 

metadata yang ada. Setelah verifikasi dilakukan koleksi tersebut dapat di publish sehingga koleksi 

tersebut dapat diakses oleh para pengguna repository SMAK St. Louis 1 Surabaya. Berikut ini langkah- 

langkah untuk verifikasi dan publish koleksi . 
 

a. Klik Review, selanjutnya klik View Item 

b. Klik Detail jika ada metadata atau file yang akan diperbaiki atau diubah 

 
c. Jika data dan file sudah benar, untuk mepublish koleksi repository tersebut dengan klik Move To 

Repository 

 

d. Koleksi sudah dapat diakses maupun ditelusur 


