
Website
Sekolah
Modern.

Web App modern website

Android APK
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Modern
Elegant
Luxury
Web App.

Website dengan

technology modern.
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Website
Modern JS.

Era modern website dengan

single page application.

Semakin modern dengan technology angular dan

gatsby js dalam develope schema website sekolah.

terpercaya dan elegan dengan modern web app

dalam pembuatan website sekolah.
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Adalah era desain website modern dengan mengusung konsep landing page,

landing page memberikan informasi lebih detail pada pengunjung website,

sekaligus semakin mewah dan elegan pada display nya.

Support dengan installasi aplikasi CMS website untuk memudahkan admin

website sekolah dalam melakukan update informasi berita, pengumuman ,

area siswa dengan proteksi password untuk info nilai pembayaran SPP ,

PPDB Online dan kebutuhan lain nya.

Develope mengunakan

framework dan CMF maupun

CMS untuk kebutuhan desain

landing page.

Home Page.

Terbagi langsung dengan web app

untuk kebutuhan divisi humas

mencakup info, dan korseling

mencakup kesiswaan.

Web App area.

Landing Page desain.

Web app admin sekolah.

Web App Sekolah.
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Menu dan Fitur siap online kan sekolah.

Berisi mengenai info detail sekolah

dan mencakup keseluruhan baik

kegiatan dan lain nya .

Home Page.

Berisi mengenai kebutuhan akan

informasi detail PPDB online,

kurikulum , agenda, berita, dan

pengumuman sekolah up date.

Info.

Berisi mengenai sejarah , visi misi,

fasilitas , kepala sekolah , para guru ,

dan gallery foto dan video.

Profile.

Informasi kesiswaan dengan

prestasi, OSIS, daftar siswa dan

area siswa untuk cek nilai rapot

hingga status pembayaran.

Kesiswaan.

Informasi dan tata cara hingga

panduan untuk melakukan

pembayaran online via transfer

bank ke rekening sekolah.

Pembayaran Online.

Tersedia form online dengan

kemampuan upload file untuk

kebutuhan PPDB online langsung

maupun untuk konfirmasi

kebutuhan upload file .

Form Online.



Web App
Privacy Area.
Semakin nyaman dan aman dengan area siswa.

Area siswa adalah area yang berisi mengenai data dan ID murid siswa, pada menu ini selanjutnya

orang tua / wali murid dan siswa dapat melihat detail laporan status pembayaran dan nilai rapot

hingga kebutuhan untuk cek mata pelajaran secara online via website.

Area siswa ini khusus untuk public akan terlihat list dari kelas dan siswa, akan tetapi mereka tidak

dapat akses dan melihat secara detail informasi siswa, dikarenakan alasan privasi per siswa maka

untuk akses dan meilhat detail nilai rapot maupun pembayaran user wajib memasukan password

terlebib dahulu yang tentunya password ini diberikan oleh web admin sekolah ke pada masing masing

siswa sehingga memudahkan mereka untuk cek informasi detail sesuai dengan ID siswa.

Dan dengan halaman kesiswaan ini memudahkan admin website sekolah dalam kebutuhan untuk

upload nilai siswa maupun status pembayaran dengan berbagai file seperti document, excel, pdf hingga

file media foto jpg,jpeg dan png. nantinya hasil upload dari web admin dapat di download oleh siswa

dan orang tua untuk melihat laporan detail dan tentunya untuk akses area kesiswaan para siswa wajib

memasukan password yang diberikan oleh web admin ke masing masing siswa.



All paket website

sekolah kami sudah

termasuk nama domain

.sekolah sch.id

Free Domain

sekolah .sch.id

Setelah domain .sch.id

selanjutnya hosting

terbaik siap

menampung web app.

Free Clouds

Hosting.

Menggunakan

kolaborasi CMS CMF

dan framework dalam

pembuatan website

sekolah.

Modern Web Apps

technology.
Aplikasi android

Backend untuk

kebutuhan web admin

update via phone , dan

APK android front end

untuk pengguna.

APK android.

Menggunakan tiga

aplikasi  web app dan

satu aplikasi android

dengan total empat

aplikasi.

All in one apps

ready online.

Update dan
Online kan
Sekolah anda.
Saat nya revolusi digital dimulai

bersama kami.
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The Axcora
Technology.

Mobile On The Go !!

Web App multi Devices.

Retina Display Responsif.

APK Android backend.

APK Android Frontend.

Paket lengkap siap online.
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The Axcora Technology.

Showroom.

61253

Ruko Pasar Wisata Juanda

Blok Q.07 , Sidoarjo

East Java - Indonesia
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Contact.

creativebydre@gmail.com

WhatsApp : +6285646104747

Call us : +62895339403223


