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Langkah pertama dalam penerapan LMS adalah mengumpulkan sebanyak mungkin pemahaman 
tentang kebutuhan dan tujuan sekolah. Tiap institusi memiliki kebutuhannya masing-masing. 
Kebutuhan ini perlu diterapkan dalam fitur LMS.

Anda perlu tahu tujuan yang ingin dicapai dengan LMS, entah itu membuat kelas, menugaskan 
dan mengumpulkan pekerjaan rumah, melakukan penilaian, berkolaborasi dengan teman sekelas,  
atau menganalisis hasil. Kemudian, tentukan siapa yang akan memimpin penerapannya, siapa yang 
akan menjadi admin LMS, siapa yang akan bertanggung jawab dalam membuat atau mengimpor 
konten ke LMS yang baru, dan sebagainya.

Kami menyarankan klien untuk mendaftar pada masa uji coba gratis 14 hari untuk 
mendapatkan pengalaman langsung dengan konten sampel kami sebelum menerapkan LMS 
yang sesungguhnya. Platform kami dirancang untuk memastikan penerapan yang mudah.  
Sebagian besar pelanggan dapat mengonfigurasi dan menyesuaikan situs hanya dalam 
beberapa jam, tidak sampai berbulan-bulan. Staf dukungan kami selalu siap membantu 
mengatasi masalah dan menerima konsultasi desain web jika diperlukan. Di bawah ini Anda 
dapat melihat langkah khusus dalam penerapan NEO. 

Pengantar
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1 JamMenyesuaikan situs Anda

Bagian ini menjelaskan cara menyesuaikan situs dengan logo, skema warna, URL, gambar portal, 
panel, dan ikon sosial media Anda. Jika diperlukan, konsultan desain web kami dapat membantu 
Anda memilihkan skema warna, membuat logo transparan, membuat gambar untuk katalog 
kelas, serta menambahkan CSS kustom yang mungkin Anda butuhkan. Berdasarkan jumlah 
penyesuaian yang diperlukan, fase ini memerlukan waktu 1 jam hingga 1 minggu.

Membuat akun untuk administrator dan pengajar 

Langkah ini biasanya dapat dilakukan dengan mudah menggunakan opsi formulir web kami 
untuk membuat akun. Kami juga mendukung berbagai cara pembuatan akun lain seperti API, 
LDAP, undangan email, atau impor dalam jumlah besar.

Membuat kelas 

Pembuatan tiap kelas dapat diselesaikan dalam waktu 1 hari hingga 1 minggu, tergantung 
kerumitannya. Anda dapat mulai memindahkan beberapa konten yang sudah ada ke situs 
kami, serta membuat konten tambahan yang Anda perlukan. Tim kami memiliki pembuat 
desain pembelajaran yang dapat bekerja bersama tim Anda pada fase ini, memberikan saran, 
memindahkan konten, atau membantu Anda membuat konten baru sebagaimana diperlukan. 
Kami menyarankan untuk membuat hanya satu kelas terlebih dahulu, kemudian menerapkan 
apa yang sudah dipelajari dari kelas pertama tadi ke kelas-kelas berikutnya.

20 Menit 

1 Hari
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Kami juga menyarankan untuk menggunakan fitur bawaan kami untuk mengelola hasil belajar 
jika Anda ingin memetakan kelas berdasarkan kompetensi, melakukan analisis menyeluruh 
secara otomatis, serta memantau progres pelajar berdasarkan kompetensi. Berikut rincian 
tugas pada fase ini:

Membuat kerangka tiap kelas - Langkah ini memerlukan keterampilan dasar pengajar dan 
pengetahuan dalam bidang spesifik untuk menentukan hal yang akan dipelajari dalam kelas.

Membuat kompetensi untuk tiap kelas (opsional tetapi disarankan) - Anda dapat membuat 
kompetensi sendiri di NEO atau mengunggah kompetensi milik Anda, kemudian tandai 
konten kelas dengan kompetensi yang akan diajarkan dan dinilai.

Membuat materi untuk setiap pelajaran - Langkah ini merupakan bagian penerapan 
yang paling memakan waktu, dan bergantung pada pilihan Anda untuk mengunggah 
konten sendiri atau membuat konten baru. Alat kami mempermudah dan mempercepat 
pembuatan pelajaran.

Membuat tugas untuk setiap kelas - Semua jenis tugas dapat dibuat dengan mudah.  
Kuis acak komprehensif yang dipilih dari bank soal memerlukan waktu lebih lama.

Melakukan pengujian beta kelas 

Langkah ini bergantung pada tingkat kerumitan kelas.  

Anda menunjukkan kelas kepada sekelompok kecil  

pengguna sebagai sampel lalu menyesuaikannya  

lagi berdasarkan masukan yang didapat,  

jika memungkinkan.

1 Hari per kelas (rata-rata)
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Membuat jalur pembelajaran (opsional) 

Jalur merupakan kelas yang dapat memiliki tujuan sebagai babnya, dengan tiap tujuan dapat 
berupa kelas lain atau sebuah sertifikat. Menambahkan jalur cukup mudah, hanya perlu 
mengatur beberapa opsi.

Mengonfigurasikan katalog kelas

Anda cukup memilih dari beberapa opsi tata letak. Kami menyarankan untuk menggunakan 
gambar yang menarik untuk tiap kategori katalog, yang dapat dibeli dengan mudah dari situs 
penyedia foto.

Mengonfigurasikan sistem masuk tunggal (opsional) 

Sistem masuk tunggal (Single Sign-On - SSO) dapat dikonfigurasikan dalam beberapa 
menit jika menggunakan Google Workspace, Auth0, atau Office 365. Jika menggunakan  
LDAP/Active Directory, konfigurasi dapat memakan waktu satu jam karena memerlukan 
pengetahuan mengenai LDAP serta kemampuan untuk mengonfigurasikan sistem LDAP agar dapat 
diakses secara aman oleh NEO. Jika ingin mengatur SSO kustom, Anda memerlukan developer 
dengan kemampuan bahasa pemrograman sesuai dengan situs yang ingin Anda integrasikan.

Membuat akun pelajar 

Jika menggunakan pengunggahan dalam jumlah besar.  
Kami juga mendukung berbagai cara pembuatan akun,  
seperti pendaftaran mandiri, undangan email, API,  
LDAP, serta pembelian kelas melalui sistem  
e-commerce kami.

30 Menit per jalur pembelajaran

20 Menit

15 Menit

30 Menit
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Integrasi teknis 

Kami akan bekerja dengan tim teknis Anda untuk menambahkan API dan hooks yang diperlukan 

untuk mengintegrasikan situs kami dengan sistem di tempat Anda. Normalnya proses ini hanya 

memakan waktu beberapa hari. Di titik ini, situs Anda sudah siap diluncurkan dan staf dukungan 

teknis kami akan menjadi titik kontak Anda untuk mendapatkan bantuan berkelanjutan.

Dukungan Berkelanjutan 

Kami memberikan dukungan 24 jam selama 5 hari kerja melalui forum elektronik dan dukungan 

telepon untuk keadaan darurat. Staf dukungan kami yang ramah biasanya menanggapi pertanyaan 

yang dikirim ke forum dukungan dalam waktu 15-30 menit.

Kami memiliki pusat bantuan komprehensif yang memuat topik yang disusun berdasarkan jenis 

akun, akses sekali klik ke forum dukungan kami, forum berita produk, area masukan, video petunjuk, 

panduan memulai, dan roadmap fitur-fitur kami. Apabila diminta, kami juga dapat memberikan 

pelatihan daring atau pelatihan secara live mengenai cara menggunakan platform kami. 

3-4 Hari
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NEO sangat mudah diterapkan dan kami harap langkah-langkah ini memberikan panduan yang 

diperlukan untuk menyiapkan platform Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan tambahan, silakan 

hubungi kami di info@cypherlearning.com.

Ringkasan
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www.cypherlearning.com

http://cypherlearning.com
https://www.instagram.com/neo_lms/
https://www.youtube.com/channel/UCJwky3COzZ_Q9UKE30fInqg
https://twitter.com/neolms
https://www.cypherlearning.com/blog
https://www.facebook.com/neolms

