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a. Halaman Login

Halaman Login terdiri dari level usename dan password. Form ini berfungsi untuk
memasukan ID user agar mendapatkan hak akses dari sistem. Agar lebih jelas merujuk pada
dibawah ini

Setelah login berhasil maka akan mucul pop-up bahwa password dan username benar dan di
lanjut masuk ke halaman utama
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b. HalamanUtama

Halaman utama adalah layout fungsi system/halaman inti yang berisi form-form dari semua fitur
aplikasi, jika menu pada halaman utama itu di pilih maka akan muncul di bagian tengah form utama (
Form MDParrent)
c. Form Barang

Form Barang berfungsi untuk input dan menampilkan data barang inventaris.
Input kode_barang,
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d. Form Pegawai

Form Pegawai berfungsi untuk input dan menampilkan data Pegawai.
e. Form PegawaiAjuan

Form Pegawai Ajuan berfungsi untuk input dan menampilkan data Pegawai Ajuan.
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f.

Form Berita Acara

Form berita acara terdiri dari pencarian nama pegawai, nama pegawai ajuan dan data barang
yang nantinya akan menjadi sebuah data berita acara permohonan barang inventaris. Di
bagian gridview di field pertama masukan kode barang maka baris tersebut akan tampil data
barang dengan menggunakan tab.

Jika sudah memasukan data barang maka proses selanjutnya adalah proses cetak dan akan
mucul format surat berita acara seperti gambar di bawah ini :

www.paperplane-tm.com
g. Form LaporanBerita Acara
Form laporan berita acara adalah form cetak semua berita acara yang sudah di buat dan sudah di
cetak.

h. Form LaporanBarang
Form laporan Barang adalah form cetak semua barang yang sudah input.
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i.

Form Tentang
Form tentang adalah form tentang aplikasi inventaris.

1. Relasi Database
Struktur dan desain database dari aplikasi Inventari adalah sebagai berikut :
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a. Tabel Barang
Table data untuk menyimpand ata barang
b. Tabel Pegawai
Tabel data untuk menyimpan data pegawai
c. Tabel Pegawai Ajuan
Table data untuk menyimpan data pegawai ajuan
d. Tabel Berita Acara
Table data untuk meyimpan berita acara , dalam table ini terdapat relasi tabel dari
- table pegawai , dan
- table pegawai ajuan.
e. Tabel Berita Acara Detail
Tabel berita acara adalah table relasi detail dari table berita acara untuk mengisi data barang apa
saja yang di input di table berita acara
f. Tabel Mutasi
Table data untuk meyimpan mutasi , dalam table ini terdapat relasi tabel dari
- table pegawai , dan
- table pegawai ajuan.
g. Tabel Mutasi Detail
Tabel mutasi detail adalah table relasi dari table mutasi untuk mengisi data barang apa saja yang
di input di table mutasi

