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Langkah pertama adalah membuka situs web http://icongtk.com kemudian Login dengan email dan
password penanggung jawab yang sudah terdaftar di Server Dapodik.

http://icongtk.com/�


Kemudian masuk ke menu Dashboard, tampilan gambar seperti pada gambar berikut.



Pada bagian Transaksi In/Out digunakan untuk mengecek transaksi perhari



Pada bagian Retrieve dan Transfer setiap
Guru akan terlihat statusnya  atau 

Jika guru yang sudah ada transaksinya
yang berarti bahwa sudah tap di 
fingerprint maka statusnya akan terlihat




Jika guru yang belum ada transaksinya yang 
berarti bahwa belum tap di fingerprint maka
statusnya akan terlihat 

Pada bagian Retrieve adalah data masuk
yang sudah di input dari mesin ke aplikasi

Kemudian pada bagian Transfer adalah
data keluar yang merupakan data dari
aplikasi transfer ke software Dapodik



Pada bagian UPLOAD TRANSAKSI KE SERVER jika klik UPLOAD 
TRANSAKSI KE SERVER maka akan masuk data ke Server Dapodik



Setelah itu klik bagian Add dan masukkan Nama Mesin dan kemudian Simpan

Kemudian masuk ke menu Daftar Alat



Langkah untuk Daftar Mesin dapat dilihat pada Manual User Hardware

Jika mesin sudah terdaftar maka akan muncul di Seting Alat.

Jika status Online maka mesin yang sudah resgistrasi berarti terhubung koneksi mesin ke aplikasi

Jika status Offline dapat diartikan bahwa mesin yang sudah registrasi tidak ada koneksi atau mesin Off.



TOKEN

Modul ini untuk melakukan pengisian token bulanan, agar proses pengiriman data 
transaksi ke Server Dapodik dapat berjalan.



Selanjutnya pada menu Pegawai terlihat seperti gambar



Pada bagian Data PTK tidak bisa di edit, kalaupun di edit dan di Sinkron Ulang Data PTK maka
data tetap seperti itu tidak akan berubah

Kemudian pada bagian Data Mesin dapat di edit, setelah di edit klik Sinkron Ke Mesin agar data 
yang ada di mesin dapat berubah



Pada menu Laporan, terdapat Log Transaksi setelah itu klik salah satu data yang 
ingin di cek Log Transaksinya

Setelah itu pilih dari tanggal berapa sampai tanggal berapa yang ingin di cek Log 
Transaksinya kemudian View



Berikut hasil Rekap Kehadiran yang ingin di cek
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