PANDUAN PENGGUNAAN REPO STIKES (USER)
Repo Stikes Borneo Lestari merupakan sebuah tempat penyimpanan berkas secara online seperti artikel, jurnal, karya
ilmiah, skripsi atau media lainnya seperti audio, video dll. Cara penggunaan cukup mudah silahkan simak penjelasan
dibawah.

Buka halaman repo dengan menuliskan alamat http://repo.stikesborneolestari.ac.id/ pada browser, sehingga terbuka
tampilan awal seperti dibawah.

Klik tombol login pada menu, dan Login dengan akun yang sudah disediakan. Dan masukan username serta
passwordnya, kemudian klik login.

Jika berhasil login maka akan langsung diarahkan ke halaman user yang telah terdaftar.

Akan muncul tampilan halaman Manage deposits. kita bisa melihat daftar data yang sudah diupload sebelumnya dalam
list. Untuk melakukan upload file yang baru dilakukan dengan cara mengklik tombol New Item. Lalu akan muncul pilihan
yang akan digunakan, sesuaikan dengan keperluan.

Pada pilihan diatas kita bisa memilih data yang akan dimasukan, misalkan artike, buku dll. Untuk KTI atau Skripsi pilih
Thesis saja. Kemudian jika sudah klik Next.

Pilih file yang akan diupload dengan mengklik Choose File. Bisa juga menggunakan file yang diguanakan di internet
dengan mengklik tab sebelahnya From URL kemudian masukan alamatnya. Jika sudah klik Next.

Sesuaikan isian form dengan data yang dimasukan. Pastikan judul yang ada lambang bintangnya Wajib diisi, Jika sudah
klik next jika gagal berarti ada form yang belum terisi jadi harus diisi dulu.
Rincian:







Title (Diisi dengan judul artikel atau file )
Abstract (Diisi dengan abstrak dari artikel tersebut)
Creators (Diisi dengan nama dari penulis)
Corporate Creators (Diisi nama instansi )
Divisions (Klik pada pilihan prodi yang sesuai)
Publication Details (Pada bagian ini, tiap item type memiliki field yang berbeda namun yang harus diisi adalah
yang bertanda bintang untuk dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Untuk kolom yang lain berfungsi sebagai
data pelengkap.)

Selanjutnya, klik Next. Tampilan yang akan muncul adalah seperti di bawah ini:

Disini kita dapat memilih kategorisasi yang sesuai dengan data kita, kita dapat memilih lebih dari satu subjek. Pilih tag
missal di bagian R > Medis > STIKES Borneo Lestari. Jika sudah next lagi.

Setelah muncul tampilan seperti diatas klik Deposit Item Now untuk mempublish file atau Save For Later untuk
menyimpannya nanti.

kalau sudah ada tulisan “item has been deposited” berarti sudah dipublish namun tidak muncul di website publiknya,
harus menunggu persetujuan dari Editor untuk memeriksa hasil apakah sudah layak untuk dipublish atau perlu
diperbaiki lagi, jika sudah benar maka editor akan memindahkan file tersebut untuk ditampilkan ke publik.

