
Aplikasi sekolah, aplikasi CMS pembuatan website sekolah , E-

Learning , Absensi , Latihan tugas online , ulangan online,

penilaian dan rapot online, pembayaran keuangan sekolah

online, ERP all in one apps sekolah.
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Inovasi untuk masa
depan dunia pendidikan
dengan aplikasi sekolah.
AXCORA TECHNOLOGY
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Halaman about penjelasan singkat
Halaman Profile berisi informasi visi misi, sejarah
,  profile kepala sekolah dan profile guru
Halaman Info berisi mengenai berita
pengumuman dan agenda sekolah , 
informasi kurikulum fasilitas , PPDB online offline
Halaman update untuk info mengenai kegiatan
disekolah. Halaman contact untuk info lokasi
phone dan kontak. Halaman admin web app
untuk melakukan login pada aplikasi pembuatan
website sekolah

Axcora school CMS

Rp.1.561.200/Tahun

Free domain sekolah .sch.id
Free Hosting Digital Ocean
Free Installasi Setting web
Layanan Bantuan
Layanan Konsultasi
1GB web space
Bonus 
Aplikasi E-learn online Free edition



Guru admin apps : home page, data kelas, data siswa , data
ujian untuk  memasukan soal ujian dilengkapi dengan
pertanyaan dan pilihan jawaban  untuk memudahkan siswa
dalam menjawab soal pertanyaan ujian ulangan dan 
lain nya, hasil ujian konvert otomatis ketika siswa sudah
melaksanakan dan menjawab hasil ujian nya, laporan ujian untuk
cek laporan laporan ujian perkelas dan persiswa , pesan chat
untuk menerima pesan dari siswa  untuk kebutuhan interaksi
dengan guru pengajar.
Siswa apps : Home page, chat pesan dengan guru pengajar,
informasi tugas dan ujian soal , hasil ujian baik yang sudah
dikerjakan dan belum dikerjakan, menjaab soal pertanyaan ujian
real time dengan durasi waktu yang diberikan oleh guru
pengajar, submit jawaban untuk menyelesaikan tugas, dan
konvert hasil nilai otomatis setiap ujian soal dan tugas yang
 dikerjakan.

Axcora E-learn Premium
Rp.2.712.300/Tahun

E-learn Premium Apps
Free Domain .sch.id
Web Space 1.5GB
Include Host
axcora school cms web sekolah
1 web admin cms
APK Android Guru
APK Android Siswa
APK Android Siswa



Guru admin apps : home page, Upload file baik pdf
file maupun video untuk kegiatan belajar mengajar
online, tugas untuk memberikan tugas latihan soal
kepada para peserta didik atau siswa , membuat soal
pertanyaan dan disertai dengan pilihan jawaban
untuk memudahkan siswa dalam proses belajar
mengajar, selanjutnya hadir fitur daftar siswa untuk
cek siswa list, dan user pengguna aplikasi guru apps
ini.
Siswa apps : Home page, download soal dan file pdf
maupun video, menjawab tugas soal pertanyaan
latihan dengan pilihan jawaban, dan otomatis hasil
penialaian langsung setelah siswa menyelesaikan
tugas latihan, dan log out keluar dari aplikasi ini.

Axcora E-learn Media
Rp.2.512.300/Tahun

E-learn Media Apps
Free Domain .sch.id
Web Space 1.5GB
Include Host
axcora school cms web sekolah
1 web admin cms
APK Android Guru
APK Android Siswa
APK Android Siswa



Guru admin apps : homepage dashboard area guru dan admin,
regristasi mendaftarkan siswa untuk mengikuti ujian atau tugas
elearn online , membuat tugas dan ujian disertai dengan materi
soal dan optional pilihan jawaban untuk membantu memudahkan
siswa untuk belajar, memasukan daftar siswa peserta ujian bisa
digunakan untuk remidi siswa,  laporan hasil nilai ujian siswa , log
out keluar dari aplikasi elearning online sekolah.
Siswa apps : homepage dashboard siswa , list ujian dan tugas
lengkap dengan status nya baik yang sudah dikerjakan maupun
yang belum dikerjakan, memulai proses latihan pelajaran sekolah
online , menjawab materi soal dari guru, nilai otomatis setelah
siswa menyelesaikan tugas nya, log out keluar dari aplikasi .

Axcora E-learn Simple
Rp.2.512.300/Tahun

E-learn Simple Apps
Free Domain .sch.id
Web Space 1.5GB
Include Host
axcora school cms web sekolah
1 web admin cms
APK Android Guru
APK Android Siswa
APK Android Siswa



Guru admin apps : homepage dashboard area
guru dan admin, pendaftaran kelas sekolah,
kurikulum , pelajaran per kelas ,data siswa , nilai
untuk memberikan nilai rapot secara detail
include dengan pilihan kelas pilihan siswa dan
pelajaran nya, nantinya admin web akan
memasukan nilai sesuai dengan nilai pelajaran
rapot yang didapat oleh siswa.
Siswa apps : login ke area siswa dan akan
langsung masuk pada panel untuk memilih kelas
serta memasukan password, setelah siswa
memasukan password maka nilai rapot online
akan tampil, siswa dapat melakukan print rapot
jika dibutuhkan .

Axcora E-Rapot
Rp.2.512.300/Tahun

E-Rapot Apps
Free Domain .sch.id
Web Space 1.5GB
Include Host
axcora school cms web sekolah
1 web admin cms
APK Android Guru
APK Android Siswa
APK Android Siswa



Master database untuk memasukan data akun
kebutuhan akan pembayaran 
siswa di sekolah , daftar siswa untuk master
data dalam pendataan siswa 
yang memudahkan nanti pada saat melakukan
pembayaran keuangan , invoice 
fitur untuk menerbitkan tagihan pembayaran
terkait keuangan sekolah , 
pembayaran menu untuk melakukan dan
mencatat pembayaran siswa dan 
kebutuhan untuk sekolah , laporan untuk cek
jumlah uang yang masuk di 
sekolah via pencatatan pembayaran.

Axcora E-Payment
Rp.2.512.300/Tahun

E-Payment Apps
Free Domain .sch.id
Web Space 1.5GB
Include Host
axcora school cms web sekolah
1 web admin cms
APK Android Guru
APK Android Siswa
APK Android Siswa



Bonus untuk setiap paket web sekolah
axcora school cms website.

Axcora Absensi Apps

Aplikasi untuk kebutuhan pencatatan absensi
sekolah dengan menggunakan 
applikasi ini memudahkan dalam cek dan
monitoring kinerja absensi siswa ,
 include laporan absensi memudahkan dalam
setiap kebutuhan untuk cek 
absensi siswa, ini adalah plugin untuk tambahan
bagi paket website 
sekolah. gratis dalam setiap paket pembuatan
website sekolah sesuai 
dengan package set.


