
Staffsite merupakan fasilitas 
bagi Staf dan Dosen UG yang 
berbentuk website yang dapat 
menjadi locker dan sarana 
media center. 

 

Fasilitas yang disediakan  dian-
taranya : 

1. CALENDAR 
Module Calendar STAFF-
SITE, membantu anda 
dalam mengelola penjad-
walan aktifitas. Penjad-
walan event pertemuan/
rapat dapat dibuat dan 
'mengundang' para pe-
serta-nya secara otomatis 
melalui pesan / email.  

2. CONTACTS 
Seperti halnya Address-
Book atau PhoneBook 
pada ponsel anda, module 
CONTACTS ini dimanfaat-
kan sebagai tempat untuk 
menyimpan data-data 
rekan anda. Data rekan 
anda yang dimasukkan 
dapat juga di-'view' pada 
module webmail.  

3. FILES 
Merupakan tempat peny-
impanan dokumen ter-
pusat. Setiap pengguna 

aplikasi yang dapat men-
gakses module ini, dapat 
membuat folder atau 
menyimpan file pada tem-
pat penyimpanan dokumen 
di server. Dokumen yang 
disimpan dapat dikelom-
pokkan sesuai dengan 
kategori yang dibuat.  

4. FORUM 
Sarana diskusi internal 
yang tepat untuk saling 
bertukar informasi/ide. 
Setiap pengguna aplikasi 
otomatis merupakan ang-
gota forum yang mempun-
yai 'hak suara' pada mod-
ule FORUM ini. Silakan 
simak topik forum yang 
telah disediakan, dan ber-
partisipasilah dengan aktif 
pada setiap topil forum 
tersebut. 

5. LOCKER 
Merupakan salah satu 
jembatan komunikasi antar 
civitas akademika, dianta-
ranya memberi pesan/
tugas ke kelas/mahasiswa 
yang diajar, jadwal menga-
jar, mengupload materi 
perkuliahan, dll.  

6.  WEBMAIL 
Gunakan webmail STAFF-
SITE untuk mengakses 

mailbox anda dengan pen-
gaturan yang lebih mudah. 
Dengan interface yang 
sangat familiar, anda dapat 
menggunakan webmail 
sebagai pengganti dari 
email client yang anda 
gunakan.  

 

7. BLOG 
Blog adalah layaknya se-
buah buku harian yang 
ditulis dan dipublikasikan di 
web, yang bisa dilihat dan 
dikomentari orang lain, 
yang bisa disusun ber-
dasarkan kategori, dan kita 
bisa menulis apapun, den-
gan gaya kita sendiri, ka-
pan saja kita mau :)  

8. >TODO 
Daftar hal-hal yang harus 
dilakukan. Jadikan modul 
'TODO' sebagai reminder 
dari hal-hal yang ingin 
dikerjakan. Pengganti label 
'todo' yang biasanya 
ditempel di meja/monitorl. 
Dapat juga dibuat daftar 
hal yang harus dikerjakan 
oleh rekan lain, dengan 
memberikan/
mendelegasikan pekerjaan 
tersebut ke rekan lain.  

Staffsite 

User’s Guide 

SPECIAL POINTS OF INTER-
EST: 

• Staffsite Configuration 

• Personal Information 

• Education 

• Teaching Experiences 

• Reseach/Project 

• Publication 

• Student News 

• Download Manager 

 



Layanan ini merupakan official site  
resmi bagi Staff dan dosen UG yang 
dapat diaksen oleh Umum. 

Layanan ini dapat digunakan oleh sfaff 
dan dosen untuk mempublikasikan data 
personal (CV) , materi pengajaran dan 
Blog site. 

Layanan ini dapat diakses dan dicari 
melalui  

URL -.> http://
staffsite.gunadarma.ac.id 

Atau langsung ke path URL staffsite. 

Contoh: 

http://staffsite.gunadarma.ac.id/
achsan 

 

Staffsite yang dimiliki staff dan dosen 
UG dapat diakses melalui dua pintu 
(layanan). 

Layanan tesebut diantaranya: 

1. Layanan yang diperuntukan untuk 
Publikasi dan informasi. 

URL -.> http://
staffsite.gunadarma.ac.id 

Layanan ini dapat diakses oleh 
siapapun (Visitor). 

2. Layanan yang diperuntukan sebagai 
Locker bagi Staff dan Dosen UG 
yang menjadi media Center. Dan 
digunakan untuk mengatur isi dari 
staffsite.  

URL -> https://
nustaffsite.gunadarma.ac.id 

Layanan ini hanya bisa diakses oleh 
staff dan dosen UG yang sudah 
terregistrasi. 

Layanan Publikasi Staffsite 

Staffsite vs nustaffsite 

https://nustaffsite.gunadarma.ac.id http://staffsite.gunadarma.ac.id 
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Masukkan Nama 
staff dan Dosen 
UG  

Hasil Pencarian 

Klik untuk mengakses 
ke homesite 



VOLUME 1,  ISSUE 1 

Layout Official Site 
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Menu untuk meletakkan File - file 
yang dipublikasikan  

Tampilan Home 

Menu untuk memasukkan 
informasi berupa Berita 
atau link website 

Menu untuk Blog 
site 

Menu untuk memasukan 
informasi research 



VOLUME 1,  ISSUE 1 

Para staff dan dosen UG yang akan melakukan konfigu-
rasi  terhadap staffsite dapat menggunakan menu 
LOKER yang ada di nustaffsite. 

Langkah  yang harus dilakukan sebagai berikut : 
 

Akses URL  -> https://nustaffsite.gunadarma.ac.id 

 

Bagaimana memnggunakan staffsite 
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Masukkan  

Username dan 
Password 

Klik atau pilih  menu LOKER 

Untuk melakukan konfigurasi dan meman-
age staffsite 



VOLUME 1,  ISSUE 1 

Tampilan Loker 

Menu Loker 
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Menu untuk mengatur tampilan themes di staffsite 

Menu untuk memasukan data profile 

Menu untuk memasukan data jenjang pendidikan 

Menu untuk pengalaman ngajar 

Menu untuk pengalaman penelitian 

Menu untuk Data refersensi 

Menu untuk memasukkan berita atau informasi 

Menu untuk memasukkan File—file  

Menu untuk referensi dalam bentuk alamat URL 

Menu untuk melihat informasi—informasi yang diberikan  

Menu untuk memberikan berita atau informasi kepada maha-
siswa (studensite) 
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Staffsite configuration 

Personal Information 
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Pilih salah satu themes 
yang dinginkan 

Jika sudah menentukan pilihan themes tekan tombol submit 

JIka data yang dimasukkan sudah 
selesai dan benar 

Tekan tombol Submit . 
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Teaching Experiences 

Education 

Research / Project Experiences 
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Masukkan tahun 
Pendidikan  

Masukkan Jenjang 
Pendidikan 

Masukkan Nama 
Universitas 

Tekan Tombol 
Submit jika data  
sudah benar 

Masukkan 

Masukkan tahun 
Pengajar Matakuliah  

Nama Mata Kuliah 
Tempat pengajaran 

Masukkan Tahun Penelitian 

Masukkan Judul Penelitian 

Masukkan Jabatan Penelitian 

Masukkan Tempat Penelitian 

Masukkan Deskripsi  Penelitian 
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News Center 

Publication 

Download Manager 

Page 8 

Masukkan Judul Informasi 

Jenis File yang akan dimasukkan 

Masukkan File 

Masukkan Judul Informasi 

Masukkan Isi Berita atau informasi 

Menu Untuk membuat Kategori Mata kuliah 

Menu Untuk meng Upload File 



VOLUME 1,  ISSUE 1 

Upload File 

File Catagories 
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Masukkan Katergori File atau Mata-
kuliah 

Status Kategori 
Masukkan Deskripsi Katergori 
File atau Matakuliah 

Masukkan Nama File 

Masukkan Deskripsi dari File 

Masukkan File 

Masukkan Jenis File 
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Student Loker 

Link 
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Masukkan Judul atau 
tema informasi 

Masukkan URL 

Masukkan Nama kelas, Jika Informasi yang akan diberi-
kan berdasarkan per kelas, Jika lebih dari satu kelas 
gunakan (;) 

Masukkan NPM, Jika Informasi yang akan diberikan ber-
dasarkan per NPM, Jika lebih dari satu NPM gunakan (;) 

Masukkan Judul Berita atau 
informasi 

Masukkan Isi Berita 
atau informasi 


