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ZISHOF eZISHOF eZISHOF eZISHOF eCampusCampusCampusCampus

Kampus Lengkap (enterprise)
Cloud / non-Cloud, Intranet / Internet / gabungan) 

eCampus merupakan aplikasi 
(enterprise) berbasis web
pengadministrasian kegiatan akademik di suatu 
lembaga pendidikan tinggi (Universitas, Sekolah 
Tinggi, Institut, Politeknik, Akademi, dll.).

 

Live Demo di : http://zishofdemo.cloudapp.net/ecampus
User : demo   password: demo123

CampusCampusCampusCampus    

Lengkap (enterprise) 

erupakan aplikasi lengkap 
(enterprise) berbasis web yang membantu 
pengadministrasian kegiatan akademik di suatu 
lembaga pendidikan tinggi (Universitas, Sekolah 
Tinggi, Institut, Politeknik, Akademi, dll.).  

 

http://zishofdemo.cloudapp.net/ecampus 
demo123 
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Apa itu eCampus? 

eCampus Merupakan aplikasi lengkap (enterprise) berbasis web yang 

membantu pengelolaan/pengadministrasian kegiatan akademik di suatu 

lembaga pendidikan tinggi (Universitas, Kampus Tinggi, Institut, Politeknik, 

Akademi, dll.).  

Pengelolaan yang dimaksud antara lain mulai dari pendataan (mahasiswa 

baru, dosen, fakultas, prodi, mata kuliah, kurikulum, dll.), penjadwalan 

perkulihan, kegiatan belajar mengajar (presensi/absensi kuliah, pemberian 

materi, quiz, UAS, UTS, dll.), sampai dengan pelaporan data. 

Di suatu lembaga pendidikan tinggi tertentu, sistem/aplikasi semacam ini 

kadang disebut sebagai Sistem Informasi Akademik (yang biasa disingkat 

SIA/SIAK/SIAKAD/SIMAK) atau Sistem Informasi Kampus (yang biasa 

disingkat SISFO KAMPUS) atau Academic Information System (AIS), dll. 

eCampus dikembangkan dengan teknologi: 

• Berbasis Web, sehingga dapat diakses secara online 

• Java programming dengan framework ZK & hibernate 

• Support multi OS baik disini server maupun client (bisa menggunakan 

Sistem Operasi apa saja(windows, linux, Mac, dll.)) 

• Support multi database untuk server (default postgreSQL) 

• Support multi browser (prefer mozilla fire fox/Google chrome/IE) 

• Tidak perlu instalasi di sisi client. Komputer client hanya butuh browser 
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Kenapa perlu eCampus? 

Kampus/institusi pendidikan tinggi Anda masih manual dalam pengelolaan 

administrasinya? Sudah saatnya untuk beralih ke teknologi yang 

terkomputerisasi yang memudahkan semua stakeholder(Mahasiswa, Dosen, 

staf, pejabat, orang tua mahasiswa, dll.) dalam melaksanakan 

tugas&kewajibannya serta dalam memperoleh informasi yang cepat&tepat. 

Pengambilan keputusan/kebijakan dapat dilakukan dengan sangat cepat & 

tepat jika didukung oleh kelengkapan data dan informasi maupun kemudahan 

aksesnya. eCampus menjawab kebutuhan tersebut karena merupakan aplikasi 

untuk mengelola administrasi kampus yang lengkap dan terpadu.   

 

Apa saja fitur eCampus? 

Fitur umum: 

• Pengaturan Pengguna 

Untuk keperluan mendefinisikan/menambah, mengedit, & menghapus 

grup pengguna & data pengguna aplikasi. Juga untuk mengganti & reset 

password.  

• Daftar Kunjungan Pengguna 

Kita dapat mengetahui siapa saja (dari IP mana, dan bahkan dapat 

diketahui lokasinya) yang mengakses eCampus kita melalui fitur ini. 

Dapat juga diketahui/ditelusuri menu apa saja yang diakses, sehingga 

dapat mengurangi penyalahgunaan wewenang(misal: mengganti nilai 

yang tidak sesuai, dll.). 
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• Pendataan Master Data 

Menginput data master seperti profil kampus, data mahasiswa, dosen, 

mata kuliah, kurikulum, dll. 

• Laporan dengan berbagai format (pdf, xls, docx, pptx, odt, ods, csv, 

html)  

• Dashboard 

Berisi grafik statistik ringkasan jumlah mahasiswa per angkatan, 

perbandingan mahasiswa laki-laki & perempuan, perbandingan yang 

sudah&belum bayar, dll.  

Fitur Akademik: 

• Penjadwalan (kalender akademik, kuliah, dosen, ruang, kelas, UTS&UAS, 

dll.) 

• KRS Mahasiswa 

• Aktifitas Perkuliahan 

• Rencana Pembelajaran 

• Absensi/Kehadiran 

• Penilaian 

• Bahan Ajar 

• Bahan Ujian 

• Laporan Akademik (Absensi, Transkrip Akademik, KHS, dll.) 

• Laporan Keuangan (Rekap pembayaran, Rekap validasi, Rekap item 

pembayaran, dll.) 

• Manajemen Aset 

• dan lain-lain 
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Fitur eCampus secara umum dapat dilihat pada Menu & SubMenu eCampus 

seperti berikut: 

Menu Utama Sub Menu 

 

 
 

Pengaturan Pengguna 

 

 
 

Konfigurasi & Utility 
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Sub Menu 

Pendataan Penjadwalan 

 

 
 

Keuangan Mahasiswa 

 

 

Perkuliahan 
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Sub Menu 

PMB Wisuda 

 

 
Aset 

EPSBED 

 

 

 

Laporan 
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Bagaimana cara mengimplementasikan eCampus? 

eCampus dapat diimplementasikan dengan Dual model: 

I. Model Konvensional 

Model konvensional disini adalah maksudnya seperti model implementasi 

pada umumnya, yaitu: kampus/institusi menyediakan/investasi 

infrastruktur(hardware) untuk diinstall aplikasi eCampus. 

Strategi implementasi model konvensional ini, dapat dilakukan dengan 

beberapa cara sebegai berikut: 

1. Stand alone (Tidak disarankan) 

eCampus diinstall di satu komputer (tanpa terhubung ke jaringan), 

dimana semua pengoperasiannya hanya dilakukan di satu komputer 

tersebut  oleh seseorang atau beberapa orang staf/dosen/dll. yang diberi 

hak akses terhadap aplikasi tersebut sesuai role/peran masing-masing.  

2. Intranet  

eCampus diinstall di satu komputer server yang terhubung dalam suatu 

jaringan intranet kampus. Pengguna (staf, dosen, mahasiswa, KaProdi, 

dekan, rektor, dll.) yang diberi hak akses terhadap aplikasi, dapat 

mengaksesnya melalui komputer di kampus yang terhubung jaringan 

intranet tersebut. 

3. Internet (sangat disarankan) 

eCampus diinstall di komputer server yang dimiliki/disewa kampus yang 

terhubung ke jaringan internet dan mempunyai IP public, sehingga 

dapat diakses oleh pengguna melalui internet. Tempat fisik server dapat 

di lingkungan kampus maupun di data center yang disewa kampus. 
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Dalam hal ini, pengguna dapat mengakses eCampus dari mana 

saja(kampus, rumah, luar kota, dll.) asal terhubung dengan internet. 

4. Gabungan Intranet & Internet (sangat disarankan) 

eCampus diinstall di komputer server yang dimiliki kampus dan didalam 

lingkungan kampus yang terhubung ke jaringan internet dan mempunyai 

IP public, sehingga dapat diakses oleh pengguna melalui internet. Dalam 

hal ini, pengguna dapat mengakses eCampus dari komputer dalam 

lingkungan kampus melalui jaringan intranet maupun dari mana 

saja(kampus, rumah, luar kota, dll.) menggunakan jaringan internet. 

II. Model Cloud(teknologi cloud computing) 

Dengan model cloud, kampus/institusi tidak perlu memikirkan investasi 

infrastruktur (hardware, data center sendiri, bandwitdh besar, dll.) bahkan 

tidak perlu memikirkan maintenancenya juga. Karena dengan model cloud 

ini, semua itu kami yang melakukannya. Cukup dengan memiliki koneksi 

internet, para pengguna(staf, dosen, mahasiswa, KaProdi, dekan, rektor, 

dll.) dapat mengakses eCampus dari mana saja.  

Dengan model cloud seperti ini: 

• Kampus tidak perlu (pusing dengan biaya) investasi infrastruktur 

(hardware server, maintainance aplikasi, dll) 

• Kampus cukup mengeluarkan Biaya: 

o Biaya Setup Awal untuk kustomisasi Aplikasi (tampilan, laporan, 

dll) disesuiakan dengan kebutuhan kampus 

o Biaya operasional (per bulan atau per semester atau per tahun) 

yang dapat dibebankan pada SPP mahasiswa dengan biaya yang 

sangat ringan(bisa jauh lebih ringan dibanding biaya parkirnya). 
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Paket Penawaran 

Terdapat beberapa paket penawaran kami sebagai berikut: 

1. Paket Konvensional  

• Instalasi/Setup Awal eCampus di server (milik) Kampus 

• Petunjuk penggunaan eCampus 

• Pelatihan pengoperasian 

• Bantuan migrasi data awal  

• Bantuan kustomisasi tampilan/format laporan 

• Bantuan penyesuaian fitur aplikasi 

• Garansi eCampus 

o Garansi bug fixed selama aplikasi digunakan 

• Support & Maintenance eCampus 

o Support kustomisasi tampilan, format laporan, dan 

penyesuaian fitur selama 6 bulan  

o Support pengoperasian selama aplikasi digunakan 

  

2. Paket Cloud  

• Setup awal di server cloud 

• Petunjuk penggunaan eCampus 

• Bantuan migrasi data awal  

• Bantuan kustomisasi tampilan/format laporan 

• Bantuan penyesuaian fitur aplikasi 

• Pelatihan pengoperasian 

• Garansi eCampus 

o Garansi bug fixed selama berlangganan 
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• Support & Maintenance eCampus 

o Update aplikasi sesuai roadmap zishof 

o Support kustomisasi tampilan, format laporan, dan 

penyesuaian selama 6 bulan pertama berlangganan 

o Support pengoperasian selama berlangganan 
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Screenshoot eCampus 

Berikut ini beberapa contoh tampilan/screenshoot aplikasi eCampus: 

 

Halaman login eCampus 

 

Halaman Awal + sedikit Menu eCampus (login sebagai Admin) 
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Login sebagai Dosen Login sebagai Mahasiswa 
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Menu Pendataan Mahasiswa (list mahasiswa) 

 

Pendataan Mahasiswa 



ZISHOF eCampus 2013 

 

http://www.zishof.com Page 15 
 

 

Menu Pendataan Dosen (list Dosen) 

 

Pendataan Dosen 
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Pendataan Mata Kuliah 
 

 

Penjadwalan ruangan 
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Aktivitas Perkuliahan 
 

 

Tugas Mandiri (dapat dilakukan online) 
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Absensi Perkuliahan 
 

 

Penilaian 
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Menu Laporan Jadwal Perkuliahan 
 

 

Pendataan Pengumuman Akademis 
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Penutup 

Demikian gambaran singkat Aplikasi eCampus. Kami dengan senang hati 

akan membantu Kampus Bapak/Ibu. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan 

menghubungi kami. Kami juga menyediakan free trial (live demo) bagi Anda 

yang ingin mencoba/melihat fitur-fitur kami lebih jauh.  

Free trial (live demo) dapat diakses di:  

http://zishofdemo.cloudapp.net/ecampus 
User : demo   password: demo123 
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