Panduan Pengunaan Google Apps

Google Apps menawarkan seperangkat alat bantu yang dapat dimanfaatkan oleh
semua individu baik dalam sebuah Organisasi atau Instansi. Baik besar maupun kecil.
Dengan Google Apps, pengguna mendapatkan alamat email di domain email anda, alat
untuk pemrosesan kata, spreadsheet dan presentasi, sistem kalender bersama, alat
penulisan web, dan akses ke banyak layanan Google lainnya.
Anda dapat mendaftar ke Google Apps menggunakan nama domain sesuai dengan
instansi atau organisasi tempat anda berada. Nama domain sendiri merupakan nama unik
yang muncul pada URL untuk situs web anda dan setelah tanda @ pada alamat email
pengguna anda. Sering kali format domain berupa nama organisasi anda dan akhiran
Internet standar, seperti google.com atau stateuniversity.edu dan lain sebagainya. Dalam
hal ini, nama domain yang kita gunakan adalah @ipb.ac.id. Dengan demikian, ketika
menggunakan Google Apps ini, identitas organisasi atau instansi dimana anda bekerja,
akan terlihat sebagai identitas anda.
Untuk dapat menggunakan Google Apps IPB ini, anda harus memiliki akun email
sebagai pengguna atau user access yang dapat dibuat dengan menghubungi organisasi
atau instansi terkait dimana anda berada. Dalam hal ini, anda dapat menghubungi
Direktorat Integrasi Data dan Sistem Informasi (DIDSI) – IPB. Setelah itu, anda akan
memiliki nama pengguna (Username) sendiri beserta kata sandi nya (Password) sesuai
yang anda inginkan. Nama pengguna yang ingin anda gunakan untuk alamat email utama
tempat anda akan mengirim dan menerima email misalnya berupa (nama anda@domain
anda.com). Anda juga menggunakan alamat email ini (bersama dengan kata sandi nya)
untuk masuk ke akun Google Apps dan mengelola domain untuk pengguna anda, serta
mengakses layanan Google Apps anda sendiri. menggunakan alamat email ini (bersama
dengan kata sandi nya) untuk masuk ke akun Google Apps dan mengelola domain untuk
pengguna anda, serta mengakses layanan Google Apps anda sendiri.

Untuk dapat menggunakan layanan Google Apps, terlebih dahulu anda harus
mengakses alamat web http://apps.ipb.ac.id/ (Gambar 1.)

(Gambar 1.)

I.

Google Mail
 Layanan Google Mail ini kurang lebih, tidak jauh berbeda dengan
layanan email pada umumnya. Setelah anda memiliki user access, anda
dapat masuk (Sign In) dengan nama pengguna (Username) serta Kata
Sandi (Password) anda sendiri (Gambar 2.) Google Mail ini bisa anda
lihat di menu utama Google Apps (Gambar 1.)

(Gambar 2.)



Setelah anda masuk, maka tampilannya bisa anda lihat, sesuai tampilan yang
diberikan Google Apps (Gambar 3.)

(Gambar 3.)



Pada layanan Google Mail ini kita dapat menulis atau merespon pesan. Kotak
masuk anda sendiri, bukan hanya berhubungan dengan pesan, namun juga
dengan orang. Obrolan teks, suara, dan video memungkinkan Anda melihat
siapa yang sedang online dan terhubung dengan cepat. Melihat foto profil,
pembaruan terkini, dan dokumen bersama kontak anda di samping setiap
email. Fasilitas layanan yang ada di Mail tersebut seperti Compose, Inbox,
Sent Mail dan lainnya (Gambar 4.)

(Gambar 4.)

II.

Google Calender
 Salah satu fasilitas yang terdapat pada Google Apps adalah Google
Calender. Dengan Google Calender, anda dapat menentukan waktu
beserta jenis kegiatan yang akan anda kerjakan dalam rangkaian
kegiatan yang telah anda susun. Dan dalam hal ini, anda dapat berbagi
bersama rekan lainnya.


Setelah anda masuk dengan akun email yang telah anda miliki, melalui Google
Apps di alamat http://apps.ipb.ac.id/ seperti pada (Gambar 2.) Kemudian anda
dapat memilih menu Calender yang telah tersedia di menu utama (Gambar 5.)

(Gambar 5.)



Jika anda ingin merubah seperti bahasa atau perubahan lainnya, anda dapat
merubahnya di menu setting yang terdapat di pojok kanan atas menu bar
(Gambar 6.)

(Gambar 6.)



Langkah pertama yang dapat anda lakukan yakni, setelah anda membuka
menu utama yakni Google Calender, anda bisa mulai membuat jadwal
kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan waktu yang akan anda tentukan.
Dan yang telah atau akan anda susun nantinya melalui menu “CREATE”.
Misalnya dalam menu Bulan (Month) (Gambar 7.)

(Gambar 7.)



Pada saat anda membuat sebuah jadwal kegiatan, disana akan terdapat
beberapa sub menu sebagai keterangan secara rinci. Sub – sub menu tersebut
diantaranya memuat judul kegiatan, waktu pelaksanaan, lokasi
dilaksanakannya kegiatan, keterangan si pembuat Calender, dan lain-lain.
Anda pun dapat berbagi hasil jadwal kegiatan yang telah anda buat ini,
bersama rekan anda lainnya, yakni dengan menambahkannya melalui “Add
guest” dengan mencantumkan alamat email masing–masing, setelah itu klik
menu “Add” (Gambar 8.). Dan Jika anda ingin merubah atau menghapus rekan
anda, maka anda dapat menghapusnya dengan menu remove dengan tanda
silang (x) (Gambar. 9). Dan ketika anda telah selesai mebuat satu jadwal
kegiatan, maka anda tinggal menyimpannya dengan meu “SAVE” yang
terdapat di menu bar atas berwarna merah.

(Gambar 8.)
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Setelah anda selesai menyimpan beberapa jadwal kegiatan yang telah anda
buat pada Google Calender, maka anda nanti dapat memodifikasi sendiri hasil
tersebut sesuai kebutuhan anda diantaranya (Gambar 10.) dan pada
(Gambar 11.)

(Gambar 10.)
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III.

Google Documents
 Fasilitas yang ada pada Google Apps lainnya adalah Google Documents
/ Google Docs. Google Docs menawarkan online documents sehingga
anda dan rekan anda lainnya dapat berkolaburasi membuat atau
mengerjakan sebuah dokumen secara langsung dalam waktu
bersamaan di masing-masing tempat anda berada. Dalam hal ini, anda
dapat membuat dan mengedit dokumen, spreadsheets, presentasi, dan
lainnya. Oleh karena itu, fasilitas ini lebih memudahkan anda dalam
mengelola dokumen secara bersama.



Setelah anda masuk dengan akun email yang telah anda miliki, melalui Google
Apps di alamat http://apps.ipb.ac.id/ seperti pada (Gambar 2.) Kemudian anda
dapat memilih menu Documents yang telah tersedia di menu utama
(Gambar 12.)

(Gambar.12)



Kemudian setelah masuk ke menu Documents, anda dapat mulai membuat
sebuah dokumen melalui menu “CREATE”. Di sana terdapat beberapa sub
menu yang dapat anda pilih dalam beberapa bentuk file, sesuai kebutuhan
anda, seperti dokumen, spreadsheets, presentasi dan lainnya. Anda juga dapat
menyimpan hasil yang anda buat, di menu Folder (Gambar. 13)

(Gambar. 13)



Dalam bentuk dokumen, presentasi, spreadsheet, atau lainnya, terdapat
beberapa atribut untuk memodifikasi hasil dokumen anda yang dapat anda
rubah pada menu-menu bar yang tersedia, seperti, menu “file”, “Edit”,
“View”, dan lainnya. Dan setiap hasil dokumen yang telah anda buat atau
simpan tersebut, dapat anda bagikan ke rekan anda lainnya melalui menu
“Share” (Gambar. 14)

(Gambar 14.)



Untuk membuat dokumen presentasi, anda pilih menu presentasi
(Gambar. 13) kemudian anda dapat memodifikasinya melaui menu-menu bar
yang telah tersedia sesuai yang anda butuhkan seperti Thema dan lainnya
seperti contoh yang dapat dilihat pada (Gambar. 15) dan (Gambar. 16)

(Gambar. 15)
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Untuk membuat dokumen berupa spreadsheet, anda pilih menu spreadsheet
(Gambar. 13) kemudian anda dapat memodifikasinya melaui menu-menu bar
yang telah tersedia sesuai yang anda butuhkan seperti contoh yang dapat
dilihat pada (Gambar. 17)

(Gambar. 17)



Untuk bentuk dokumen lainnya, kurang lebih sama cara dan modifikasinya
sesuai yang dibutuhkan.

V.

Google Drive
 Google Drive merupakan satu tempat untuk mengelola semua file
anda. Memberikan tempat untuk menyimpan, mengakses, membuat,
mengedit, dan berbagi semua jenis dokumen, file, dan folder. Ketika
anda membuat dokumen baru dari Google Drive, anda dapat membuat
Google Documents, Spreadsheets, dan Slide secara online. Anda dapat
menggunakan Google Drive untuk menyimpan semua jenis file,
termasuk dokumen, presentasi, musik, foto, dan video. Anda dapat
membuka banyak jenis file langsung di browser anda, termasuk file
PDF, Microsoft Office, video berdefinisi tinggi, dan banyak jenis file
gambar. Google Drive otomatis menjaga semuanya tetap baru,
sehingga Anda dapat membuat hasil edit dan mengakses versi terbaru
dari mana saja, di mana pun anda berada. Dengan Google Drive, anda
dapat mengakses file, folder, dan Google Documents, Spreadsheet, dan
Slide dari browser web atau perangkat apa saja yang telah dipasang di
Google Drive anda. Apapun yang terjadi dengan perangkat anda, file
anda disimpan dengan aman di Google Drive. Anda dapat menyimpan
apa saja dengan praktis.



Setelah anda masuk dengan akun email yang telah anda miliki, melalui Google
Apps di alamat http://apps.ipb.ac.id/ seperti pada (Gambar 2.), kemudian
anda dapat memilih menu Calender yang telah tersedia di menu utama
(Gambar 18.)

(Gambar. 18)



Setelah anda dalam menu Google Drive, disana anda dapat memulai dengan
membuat dokumen dalam berbagai bentuk sesuai yang dibutuhkan melalui
menu “CREATE” lalu menyimpannya di menu Google Drive anda sendiri (MY
Drive) atau Drive rekan anda. Anda dapat mengambil dokumen/file yang telah
dibuat sebelumnya yang terdapat di luar Google Drive, melalui menu “Upload”
kemudian anda simpan dalam Drive (Gambar 19.) Dari berbagai dokumen
tersebut, anda dapat berbagi dengan rekan anda lainnya melalui menu
“Share” nantinya. Dan anda dapat mencari dan melihat file yang rekan – rekan
anda bagikan kepada anda dengan menu “Share with Me”. Juga menu – menu
lainnya yang dapat anda gunakan sesuai fungsinya masing – masing.

(Gambar. 19)



Anda juga dapat menaruh menu “Drive” di desktop PC anda dengan
mendownload lalu menginstall Driver tersebut ke dalam PC anda. Hal ini juga
dapat memudahkan anda memindahkan file di drive anda dan mengakses file
kapan pun anda perlukan ketika anda terkoneksi dengan internet (Gambar. 20)

(Gambar. 20)
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Untuk menyimpan file yang berada di PC anda ke dalam Google Drive.
Pertama, anda ambil file tersebut di PC anda melalui menu “Upload”. Setelah
itu anda ke menu “Files” (Gambar. 21) untuk mencari file di PC anda yang
nantinya file itu akan di simpan sesuai Google drive yang telah anda tentukan
(Gambar 22.)
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File yang telah anda upload ini, bisa anda rubah dalam beberapa format file
sesuai yang anda butuhkan di menu “Setting -> Conversion of ” (Gambar. 23)

(Gambar. 23)


Pemanfaatan Google Drive, baik dari proses awal pembuatan, penyimpanan,
maupun berbagi file dengan rekan anda lainnya, akan dapat memudahkan
pekerjaan dimanapun anda berada. Dan juga bisa dikerjakan bersama sama
dalam waktu bersamaan. Hal ini bisa dilihat dalam contoh hasil akhir
pemanfaatan Google Drive (Gambar. 24)

(Gambar. 24)

VI.

Google Sites
 Google Sites merupakan salah satu aplikasi online dari Google Apps
yang di rancang untuk membuat sebuah website dari suatu organisasi
atau instansi tertentu dengan beberapa kemudahan yang ditawarkan
aplikasi ini. Dengan Google Sites, sebuah tim kerja dapat dengan
mudah dan cepat memperoleh berbagai informasi dalam satu tempat,
termasuk video, kalender, presentasi, lampiran, teks, dengan mudah
membaginya untuk dilihat dan di edit bersama dalam jangkauan yang
luas atau secara global.


Setelah anda masuk dengan akun email yang telah anda miliki, melalui Google
Apps di alamat http://apps.ipb.ac.id/ seperti pada (Gambar 2.), kemudian
anda dapat memilih menu Calender yang telah tersedia di menu utama
(Gambar 25.)

(Gambar 25.)



Anda dapat mulai membuat web sendiri dalam aplikasi Google Sites ini melalui
menu “CREATE”

(Gambar. 26)



Setelah anda masuk ke dalam menu “CREATE”, terdapat beberapa atribut
menu yang harus anda isi untuk melengkapi isi web yang akan anda buat
nantinya (Gambar. 26)

(Gambar. 27)



Langkah selanjutnya, pilih menu “ Browse the gallery for more “ untuk
memilih jenis Template yang digunakan untuk menata halaman – halaman
website anda nanti (Gambar 28.)
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Pilih “Template” sesuai topik yang akan anda buat. Misal, “School &
Education,” dengan memilih template “Teacher Templete” (Gambar 29.)
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Setelah terpilih template tersebut dengan memilih menu “Select”, anda akan
diarahkan kembali ke menu awal Google Sites, dan anda bisa melengkapi
informasi yang dibutuhkan untuk website yang anda buat, misalnya nama
website anda dan lainnya. Dan menu template yang anda pilih tadi telah
tersedia / “ Teacher Template” (Gambar. 30)

(Gambar. 30)



Pilih template yang anda pilih tadi / “ Teacher Template” dan tampilannya
akan seperti (Gambar 31.)

(Gambar 31.)



Anda dapat memodifikasi sendiri isian dari website yang anda buat tersebut
pada template anda melalui menu “More” dan anda dapat berbagi website
tersebut dengan rekan anda yang lain melalui meu “Share” (Gambar 32.)

(Gambar 32.)



Untuk melihat kembali website yang telah anda buat di Google Sites, anda bisa
kembali ke menu awal Google Apps ( Gambar 25.), atau melihatnya pada
menu Bar Google Sites anda. Dan anda berhasil membuat website di Google
Apps (Gambar 33.)

