User Management
Fungsi utama:
1. Mengedit informasi pengguna
2. Mengedit user group dan reporting to

Fungsi tambahan:
1. User tree
2. Pencarian user
3. Mengeluarkan user yang sedang login.
User Tree (pohon user)
User tree menggambarkan garis tanggung jawab atau PIC (Person In Charge). User yang
ditampilkan pada tabel user management berdasarkan kelompok user (user group). Setiap
user group harus memiliki garis tanggung jawab (parent id), paling tidak bertanggung jawab
pada dirinya sendiri.

Pencarian User


Parameter pencarian user ditangani secara komprehensif, pencarian dapat dilakukan
dengan menggunakan beberapa parameter berdasarkan:
o

NIK

o

User Id

o

Nama

o

User Group

o

Reporting To

o

Email

o


Dan nomor telepon

Pencarian ini menggunakan logika AND tetapi Anda tidak harus mengisi seluruh
parameter untuk melakukan pencarian. Gambar di bawah adalah contoh penggunaan
fitur search untuk mencari user yang mengandung nama “budi” dan nik mengandung
angka “10”

search user where name like %budi% and nik like %10%



Output ditampilkan dalam format table seperti gambar di atas, dengan dua menu
cepat untuk edit user dan keluarkan user jika dalam keadaan login.

Mengeluarkan user yang sedang login


Gunakan fitur search untuk menemukan user yang akan dikeluarkan, kemudian table
seperti gambar di atas akan tampil.



Kemudian klik pada tombol keluarkan.



User yang telah dikeluarkan dapat login kembali dengan lancar.

Edit Informasi User


Jika user, adalah user yang dibuat melalui sistem (bukan OIS) maka kita dapat
mengubah informasi user:



o

Username, NIK, status aktif, email, nomor telpon, password.

o

User group dan Reporting to

Sedangkan jika user dibuat melalui input OIS, maka informasi yang dapat
dimodifikasi meliputi:
o

Status aktif, dan password

o

Serta reporting to



Jika anda memberikan tanda centang pada “change password on the next logon”,
maka pada saat user login ke STS akan diarahkan ke halaman penggantian password.



Mengubah reporting to akan berpengaruh terhadap teritory.

Menghapus User
User yang sudah dibuat atau didaftarkan di STS tidak dapat dihapus, tetapi status aktif/tidak
aktif dapat diubah melalui Edit user. Hanya user dengan status aktif yang ditampilkan pada
pohon user.

