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Kami telah merubah dan menambahkan beberapa menu pada web operator ;
1. Pada menu My Akun;
1.2. Profil Sekolah;
Menu ini digunakan untuk mengisi/memperbaiki data sekolah. Silahkan
Anda isi/perbaiki dengan keadaan saat ini, setelah itu klik menu Simpan.

1.3.

Data Kepala Sekolah
Menu ini digunakan untuk mengisi/memperbaiki data kepala sekolah.
Silahkan Anda isi/perbaiki dengan keadaan saat ini, setelah itu klik menu
Simpan.

2. Pada Menu Kesiswaan
1.

Data Siswa
Pada menu ini kami telah merubah tampilan pada web, yaitu pada menu
edit nya. Tampilan saat ini;

Kolom kelas dan paralel tidak tampil seperti pada menu sebelumnya,
untuk menampilkannya silahkan pilih menu History, maka akan tampil
menu history sebagai berikut;

1. Menu Edit
Menu ini digunakan untuk memperbaiki paralel kelas dan no urut
absen, setelah diperbaiki selanjutnya klik menu Simpan  OK.

2. Menu Hapus (icon tong sampah)
Menu ini digunakan untuk mengembalikan data siswa ke menu
Distribusi Siswa apabila pada saat proses Distribusi Siswa terjadi
kesalahan proses ; misalnya siswa yang seharusnya tidak naik kelas
di proses dengan memilih menu Siswa Naik Kelas dan siswa yang
naik kelas diproses dengan memilih menu Siswa Tetap pada menu
distribusi siswa. Pilih menu icon tong sampah (hapus) pada data
siswa sesuai dengan semester dan tahun pelajaran saat ini kemudian
klik OK, maka secara otomatis data siswa tersebut kembali ke menu
Distribusi Siswa sesuai dengan data sebelumnya, klik Tutup untuk
kembali ke menu awal.

2. Menu Aproval  Siswa Baru
Menu ini hanya dapat digunakan untuk melihat usulan siswa yang telah
Anda input melalui menu Entry Data Siswa. Data siswa usulan masih
terpisah dengan data siswa sekolah Anda sebelum di Approve. Untuk
proses upprove data, silahkan menemui Korwil masing-masing (untuk
SMP & MTs) atau menemui Admin Simdik (untuk SD/MI) di Kantor Dinas
Pendidikan Prov. DKI Jakarta Jl. Gatot Subroto Kav.40-41 di lantai 6 dan 7
dengan Pak Doni/Pak Cucu, dengan membawa dan menyerahkan;
a. Siswa Mutasi Masuk;
Membawa fotocopy berkas mutasi masuk siswa tersebut yang sudah
dilegalisasi oleh dinas/suku dinas masing-masing.
b. Siswa tahun lalu bukan mutasi yang belum terdaftar di web ini;
Membawa fotocopy Daftar 8355 tahun sebelumnya, yg terdapat nama
siswa tersebut atau membawa Buku Induk Siswa yang terdapat nama
siswa tersebut.

3. Menu Distribusi Siswa
Pada menu ini kami telah menambahkan pilihan Siswa Akselerasi bagi
sekolah yang menyelenggarakan program akselerasi, sesuai dengan surat
persetujuan/keputusan dari Dinas Pendidikan Provinsi.

Silahkan proses siswa akselerasi sekolah Anda dengan memilih menu
Siswa Akselerasi.
Kami menyadari bahwa web simdik.info masih banyak kekurangan sehingga kami
akan terus memperbaiki dan mengembangkan web ini. Web publik serta web
operator akan terus kami kembangkan sesuai dengan kebutuhan. Kami
mengharapkan agar semua operator sekolah membuka web simdik.info setiap hari
kerja, karena informasi berkaitan dengan kedinasan dan lainnya akan kami
sampaikan melalui web ini, dan kami juga mengharapkan Anda bergabung di
facebook simdik.info dengan mengklik menu Like/Suka.
Apabila ada perbaikan/tambahan menu pada web operator, kami akan
menginformasikan melalui web publik dan akan kami buatkan panduannya sesuai
dengan perbaikan/penambahannya. Terima kasih.

