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Mengakses Halaman Admin

Halaman Administrator adalah bagian  website yang berguna untuk mengelola data yang akan ditampilkan di halaman 

publik website. Admin merupakan seseorang yang mempunyai hak untuk mengakses halaman administrator.

Membuka halaman administrator di browser
Tuliskan nama domain sesuai dengan yang anda pesan saat melakukan order pada address bar browser, lalu tekan enter. 

Tunggu agar loading selesai dan website anda akan tampil di browser.

Untuk mengakses halaman administrator, tambahkan kata "/admin/" di belakang nama domain Anda. Misalnya nama 

domain anda adalah tokosaya.com ketikan tokosaya.com/admin/

Login ke  halaman administrator
Anda harus login untuk masuk ke halaman administrator. Gunakan username dan password yang  bisa anda dapatkan di 

email yang sudah kami kirimkan setelah website anda selesai. 

Jika login berhasil, anda akan sukses masuk ke halaman administrator 
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Anda Lupa Password Halaman Administrator?

Apabila anda lupa dengan password yang anda gunakan, jangan panik. Ikuti langkah-langkah berikut ini untuk 

memperoleh akses ke halaman administrator anda:

1. Pada halaman login administrator, klik tombol Lupa Password.

2. Maka akan muncul tampilan Form Lupa Password seperti berikut.

3. Lalu isikan alamat email akun administrator anda dan masukkan kode unik sesuai gambar dengan benar.

4. Setelah itu klik tombol Kirim Password.
5. Login ke akun email anda

6. Buka pesan yang masuk di email anda dari nevaweb.com

7. Klik link yang kami kirim, jika tidak bisa di klik, copy link lalu paste di address bar browser.

8. Silahkan masukan password yang baru.

9. Login kembali dengan password baru anda.
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Mengenal Bagian-Bagian Halaman Administrator

Halaman administrator terdiri dari 3 bagian:

1. Header

Berisi nama website, dan beberapa menu untuk melihat tampilan publik website dan untuk keluar dari halaman 

administrator

2. Sidebar

Berisi daftar menu-menu administrator yang telah dikelompokan sesuai dengan fungsinya. Daftar menu ini tidak 

selalu sama, tergantung pada paket produk website yang anda beli. 

Pada saat menu ini di klik, halaman  yang berfungsi untuk mengelola website akan muncul di bagian mainpage.

3. Mainpage

Merupakan bagian yang digunakan untuk menampilkan halaman administrator sesuai dengan menu yang dipilih / 

diklik pada sidebar. Aktivitas menambah, mengedit, menghapus, mempublikasikan, menonaktifkan, mengubah 

urutan dan lain sebagainya terjadi di bagian ini.
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Mengenal Aksi-Aksi di Halaman Administrator

Aksi merupakan kegiatan yang bisa dilakukan oleh administrator.

Menambah Data
Untuk menambah data, klik pada tombol Tambah. Sebuah form akan muncul, isi form tersebut sesuai keinginan lalu klik 

tombol Simpan. Input form berbeda-beda tergantung pada fitur yang diakses.

Mengedit Data
Klik icon edit ada data yang akan diedit.  Sebuah form akan muncul, edit isi form tersebut sesuai keinginan lalu klik tombol 

Simpan. Input form berbeda-beda tergantung pada fitur yang diakses.

Menghapus Data
Klik checkbox pada data yang akan anda hapus, lalu tekan tombol Hapus. Peringatan konfirmasi hapus data akan 

muncul. Klik OK jika anda yakin akan menghapus data tersebut. Halaman administrator akan melakukan refresh secara 

otomatis dan data yang ingin dihapus telah hilang

Mempublikasikan Data
Klik checkbox pada data yang akan dipublikasikan, lalu tekan tombol Publish. Halaman administrator akan melakukan 

refresh secara otomatis dan data yang ingin dipublish telah dipublikasikan. Data yang dipublikasikan akan tampil di 

halaman publik sehingga bisa dilihat oleh semua pengunjung.



Men-non-publikasikan Data
Klik checkbox pada data yang ingin tidak dipublikasikan, lalu tekan tombol Unpublish. Halaman administrator akan 

melakukan refresh secara otomatis dan data yang ingin tidak dipublish telah di-non-publikasikan. Data yang tidak 

dipublikasikan tidak akan ditampilkan di halaman publik sehingga hanya administrator yang bisa melihatnya.

Melakukan pencarian data
Masukan kata kunci pada input pencarian lalu tekan tombol GO. Halaman administrator akan melakukan refresh secara 

otomatis dan hanya data yang sesuai dengan pencarian yang ditampilkan. 

Untuk kembali menampilkan semua data, klik tombol X di samping tombol GO. Halaman administrator akan melakukan 

refresh secara otomatis dan semua data akan ditampilkan. 

Mengelola urutan data
Klik icon Up pada data yang ingin dinaikan posisi atau klik icon Down pada data yang ingin diturunkan posisinya. 

Halaman administrator akan melakukan refresh secara otomatis dan data ditampilkan sesuai urutan yang dikehendaki. 
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Support dari NAEVAWEB.COM

Di dalam halaman administrator anda, terdapat fasilitas pendukung dari NAEVAWEB.COM yang dapat anda manfaatkan 

yang terletak di halaman Home. Setelah anda masuk ke halaman admin, klik tombol Home. Lalu perhatikan jendela 

sebelah kanan maka anda akan menemukan fasilitas Dukungan NAEVAWEB.COM.

Dukungan apa saja yang diberikan NAEVAWEB.COM

1. Tutorial dan Panduan 

Dukungan ini dapat anda manfaatkan untuk melihat tutorial atau panduan mengenai website anda.

2. Pertanyaan dan Layanan Pelanggan 

Dukungan ini dapat anda manfaatkan jika anda ada pertanyaan, kritik, saran, atau komentar kepada 

NAEVAWEB.COM .

3. Subscribe ke NAEVAWEB.COM 

Dukungan ini dapat anda menfaatkan untuk memperoleh update terbaru mengenai produk dan sebagainya dari 

NAEVAWEB.COM.
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Mengatur Konfigurasi Website

Menu konfigurasi digunakan untuk mengatur  konfigurasi dasar website. 

Mengakses halaman konfigurasi Website
Pilih menu "Konfigurasi" > Klik "Konfigurasi Website". 

Mengubah konfigurasi website
Pastikan  halaman konfigurasi website telah tampil di browser anda. Pada form konfigurasi website, terdapat beberapa 

input yang bisa anda edit datanya: 

1. Nama Website : Nama website anda yang akan ditampilkan di sebelah kiri atas halaman admin.

2. Email  Pemberitahuan : Alamat email yang akan dijadikan alamat email rujukan apabila ada kontak, order atau 



pesan dari pelanggan.

3. TimeZone :  Pilihan zona waktu tempat anda tinggal.

4. Judul Website  : Judul website anda yang akan ditampilkan pada title bar web browser.

5. Meta Keywords : Kata kunci yang untuk seo.

6. Meta Description : Deskripsi website untuk seo.

7. Kaki Website : Keterangan yang tertulis pada bagian bawah website (footer).

8. Ukuran File Upload Maksimum :  Untuk membatasi ukuran maksimal file yang dapat diupload oleh website.

9. Dimensi Gambar maksimal dan Thumbail  : Untuk membatasi dimensi maksimal gambar yang dapat diupload 

oleh website. Jika dimensi gambar lebih dari batas maksimal maka secara otomatis akan disesuaikan dimensi.

Jangan lupa untuk klik tombol Simpan jika sudah anda sudah selesai melakukan editing.
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Mengelola Ucapan Selamat Datang

Ucapan selamat datang adalah sebuah kesempatan  anda untuk menyapa pengunjung website anda. Gunakan 

ucapan selamat datang  untuk mempromosikan profil dan produk/jasa yang anda tawarkan dengan singkat dan menarik  

Mengakses menu kelola ucapan selamat datang
Pilih menu "Konfigurasi" > Klik "Kelola Ucapan Selamat Datang"

Mengubah isi ucapan selamat datang
1. Pastikan form kelola ucapan selamat datang telah tampil di browser anda.

2. Ubah isi form sesuai yang anda inginkan:

• Judul  :  Judul  ucapan selamat datang.

• Isi :  Isi  ucapan selamat datang. 

3. Setelah selesai klik tombol Simpan.
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Mengelola Halaman 

Fitur halaman ini bisa anda gunakan untuk menambah halaman yang akan ditampilkan di website. Anda dapat 

menambahkan halaman dengan sesuai dengan keinginan anda. misal profil perusahaan, visi & misi, penghargaan 

perusahaan, sejarah dan lainnya. 

Mengakses menu kelola halaman
Klik menu "Halaman Statis".

Menambah Halaman
1. Klik tombol Tambah untuk menambah Halaman.



2. Isi form dengan data yang anda inginkan.

• Judul Halaman  : Isi dengan judul halaman yang anda inginkan

• Isi Halaman   : Silahkan anda isikan isi halaman anda disini

• Sub Halaman dari : Bila halaman yang anda buat adalah sub dari halaman lain, silahkan anda pilih 

halaman tersebut.

• Meta Keywords : Kata kunci yang digunakan untuk SEO (search engine optimization).

• Meta Description : Deskripsi untuk SEO (search engine optimization).

• Slug : Untuk menampilkan judul link pada address bar

• Publikasikan : Centang “Ya” bila anda ingin menampilkan halaman ini.

3. Klik tombol Simpan untuk menyimpannya.
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Mengatur Konfigurasi Kontak

Fitur Konfigurasi Kontak  untuk menuliskan informasi lengkap tentang informasi kontak perusahaan anda. Kami telah 

menyediakan beberapa pilihan kontak pengunjung, misal contact person, alamat, telepon, facebook dan lain-lain. Silahkan 

anda isi sesuai kontak yang anda inginkan :

Mengakses Konfigurasi Kontak
Pilih menu "Kontak Pengunjung" > Klik "Konfigurasi Kontak". 

Terdapat menu-menu yang bisa anda gunakan antara lain :

• Hapus : untuk menghapus info kontak

• Publish : untuk menampilkan info kontak

• Unpublish : untuk tidak menampilkan info kontak

• Tukar Urutan : Untuk menukar urutan info kontak

• Tambah : untuk menambah info kontak



Manambah Informasi Kontak
Bila anda ingin menambahkan informasi kontak anda, silahkan ikuti paduan berikut ini :

1. Klik Tambah bila anda ingin menambahkan kontak anda.

2. Silahkan isi “tipe kontak” yang ingin anda isikan. Jangan lupa anda isi “info kontak” sesuai dengan tipe kontak 

anda. 

3. Centang “Ya” apabila anda ingin menampilkan alamat anda di kontak website.

4. Lalu klik tombol Simpan jika sudah selesai.
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Konfigurasi Peta Google

Fitur Konfigurasi peta digunakan untuk menambahkan peta lokasi perusahaan anda berdasarkan Google Map. 

Mengakses Peta Google 
Silahkan masuk ke Kontak, kemudian klik Peta Google

Mendapatkan Koordinat Peta 

1. Silahkan ganti koordinat alamat tersebut dengan koordinat alamat anda. 

2. Berikut ini cara untuk mendapatkan koordinat peta alamat anda

3. Klik pada link berikut: http://gmaps-samples.googlecode.com/svn/trunk/geocoder/singlegeocode.html

http://gmaps-samples.googlecode.com/svn/trunk/geocoder/singlegeocode.html


4. Masukan nama daerah anda, misalnya nama kelurahan. Jangan memasukan alamat lengkap, cukup nama 

daerah saja. Misalnya "Malioboro, Yogyakarta"

5. Klik tombol GO
6. Geser Marker / Penanda yang ada pada peta ke posisi alamat anda. Zoom peta untuk memperjelas lokasi.

7. Setiap anda menggeser marker, sebuah kotak komentar akan muncul mengikuti posisi marker tersebut. Kotak 

komentar tersebut berisikan posisi koordinat alamat anda. Lakukan Select dan Copy pada tulisan koordinat yang 

ada.

8. Kembali ke halaman administrasi website. Lalu Paste nilai koordinat tersebut pada input yang telah disediakan.

9. Sebuah preview akan muncul secara otomatis. Pastikan preview tersebut sesuai dengan alamat anda

10. Klik Simpan untuk menyimpan perubahan



         Anda mengalami kesulitan? Silahkan hubungi kami di:

          Telepon:  0821 3320 9988          Pin BB : 2ABC60BB
          Email: info@naevaweb.com    Website: www.naevaweb.com

Mengelola Berita & Artikel
Fitur ini digunakan untuk menampilkan berita. Semakin banyak berita dan artikel yang anda tulis akan membantu SEO 

website anda karena lebih banyak halaman yang terindex oleh mesin pencari. 

Mengakses Daftar Berita & Artikel
Pilih menu "Berita" > Klik "Daftar Berita & Artikel"

Terdapat menu-menu yang bisa anda gunakan antara lain :

• Hapus : untuk menghapus berita

• Publish : untuk mengaktifkan  berita ( berita akan ditampilkan di website anda)

• Unpublish : untuk menonaktifkan  berita ( berita tidak ditampilkan di website anda)

• Tambah : untuk menambah berita

Menambah Berita dan Artikel
1. Silahkan klik “Tambah”. Maka akan keluar form seperti dibawah ini.

2. Lalu isikan data yang akan anda masukkan pada form yang tersedia.

3. Setelah selesai klik tombol Simpan.
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Mengelola Kategori Berita

Fitur kategori berita ini untuk  mengkategorikan berita-berita yang anda buat. 

Mengakses  Konfigurasi Berita & Artikel
Klik menu "Berita" > "Kategori Berita & Artikel". 

Menambah kategori berita dan artikel
1. Lalu klik tombol Tambah.

2. Kemudian isi kategori berita pada kolom Kategori Berita,

3. Lalu Klik tombol Simpan.

Menghapus Kategori Berita
1. Setelah masuk Kategori Berita.

2. Beri tanda centang  pada kotak disebelah kiri Nama Artikel.

3. Lalu Klik "OK" untuk mengkonfirmasi kategori

yang akan dihapus.
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Mengelola Galeri
Fitur galeri ini digunakan untuk menambah foto-foto yang nantikan akan dijadikan sebuah album. . Berikut ini langkah-

langkah menggunakan galeri:

Mengakses Kelola Galeri
Klik Kelola Galeri . Pilih Kelola Galeri, akan muncul tampilan seperti dibawah ini.

Terdapat menu-menu yang bisa anda gunakan antara lain :

• Hapus : untuk menghapus album galeri

• Publish : untuk mengaktifkan  album ( album akan ditampilkan di website anda)

• Unpublish : untuk menonaktifkan  album  ( album tidak ditampilkan di website anda)

• Tambah : untuk menambah album galeri

Menambahkan Foto di Galeri
1. Klik Tambah untuk menambah album.

2. Lalu isikan data yang akan anda masukkan pada form yang tersedia.



3. Setelah selesai klik tombol Simpan.

4. Maka akan muncul halaman detail album.

5. Jika anda ingin menambahkan foto, silahkan klik Tambah Foto

6.  Pilih foto yang anda inginkan. Isikan deskripsi foto anda, Kemudian klik Simpan
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Mengelola Customer Service

Fitur ini berguna untuk menampilkan ikon status Yahoo!Messenger Customer Service website anda. Silahkan anda 

mendaftar ke Yahoo mesengger bila anda belum memiliki ID yahoo mesengger. 

Mengakses menu Customer Service
Klik menu "Customer Service".

Terdapat menu-menu yang bisa anda gunakan antara lain :

1. Hapus : untuk menghapus Customer Service

2. Publish : untuk mengaktifkan Customer Service (Customer Service akan ditampilkan di website anda)

3. Unpublish : untuk menonaktifkan Customer Service (Customer Servicetidak ditampilkan di website anda)

4. Tambah : untuk menambah Customer Service yang belum terdaftar.

Menambah akun customer service
1. Klik tombol Tambah untuk menambah Customer Service 

2. Lalu isi form yang telah tersedia seperti ini :

3. Kemudian Klik tombol Simpan.
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Mengelola Banner & Widget

Fitur kelola banner & widget untuk menambahkan banner di website anda. 

Mengakses Banner & Widget
Pilih 'Banner & Widget', klik “Daftar Banner & Widget”

Terdapat menu-menu yang bisa anda gunakan antara lain :

• Hapus : untuk menghapus banner

• Unpublish : untuk menonaktifkan Banner

• Tambah : untuk menambah banner

 

Didalam daftar banner, ada beberapa keterangan:

• Keterangan : keterangan dimana diletakannya banner.

• Gambar/Banner/Kode : Berisi gambar/banner/kode yang kita letakan diposisi tersebut.

• Ordering : Mengatur tata letak banner/gambar/kode di halaman publik

• Status : Informasi banner itu aktif atau tidak aktif. 

• Aksi : Untuk mengedit informasi Banner/gambar/kode



Menambahkan Banner
1. Klik Tambah , untuk menambahkan banner/gambar/kode. Maka akan keluar form seperti dibawah ini:

• Posisi Banner : Letak atau posisi banner akan ditampilkan di halaman website

• Tipe Banner : tipe banner yang akan di upload.

• Aktifkan Banner : bila ingin banner yang akan di upload aktif, centang kotak ''Ya'' tersebut.

• Alamat Link : Berisi link dimana bila banner itu diklik, akan menuju alamat yang dituju.

• Upload File : Silahkan pilih file banner yang ingin anda gunakan

2. Silahkan isi sesuai keinginan anda. Klik Simpan.
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Mengelola Posisi Banner

Posisi banner adalah tempat dimana kita meletakan banner pada template/tema desain.  Data posisi banner telah 

ditentukan di file konfigurasi template, sehingga mohon untuk tidak merubah/menghapus posisi banner karena dapat 

mengakibatkan tampilan website tidak sesuai dengan desain aslinya.

Mengakses Kelola Posisi Banner
Pilih “Banner & Widged”, pilih “Kelola Posisi Banner”

Merubah Data Posisi Banner
Untuk merubah data posisi banner, silahkan klik ikon edit pada data yang ingin anda rubah.

Kami menyarankan anda berhati-hati dalam melakukan perubahan ini. Perubahan yang aman untuk anda lakukan adalah:

• Mengatur jumlah banner maksimal

• Menambahkan gambar banner default

• Menentukan urutan dalam menampilkan banner, apakah sesuai urutan di database atau ditampilkan secara acak.
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Mengganti Tema Desain

Tema desain / template  adalah tampilan website.

Mengakses Tema Design
1. Klik menu "Tema Design", maka akan muncul tampilan seperti berikut ini:

2. Pilih tema design yang akan anda gunakan dengan cara klik pada gambar tema design tersebut.

3. Lalu tema desain tersebut akan berstatus Aktif.
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Mengganti Logo Website

Anda bisa membuat logo dan menguploadnya di website anda.

Mengakses fitur upload logo
Silahkan masuk ke “Tema Desain” kemudian klik Upload logo. 

Mendownload contoh logo
Silahkan klik “download sample logo” untuk memperoleh file contoh logo dalam format PSD (file photoshop). Buka file 

tersebut dengan program photoshop, lalu lakukan editing sesuai keinginan anda. Jika logo sudah siap, lakukan upload 

logo baru.

Mengupload logo baru
1. Pilih file yang akan diupload

2. Pilih pilihan opsi logo sesuai dengan keinginan anda. Terdapat 3 pilihan.

▪ Kecilkan logo secara proposional : Membuat gambar logo anda sesuai ukuran yang dinginkan website. 

Akan tetapi lebih proposional.

▪ Ubah Ukuran yang dianjurkan : Otomatis membuat gambar menjadi sesuai ukuran logo di website.

▪ Crop Logo dari tengah : Memotong logo sehingga sesuai dengan yang dianjurkan.

3. Klik “Upload Logo”
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Mengganti Background Website

Background website merupakan salah satu hal yang penting untuk membuat website semakin menarik. Kami sudah 

menyediakan beberapa background webiste dan anda juga bisa menambahkan sendiri background. 

Mengganti Tema Desain
Untuk mengganti tema desain,Pilih Tema Design, kemudian klik Ganti Background

1. Kami sudah menyediakan beberapa background yang bisa anda gunakan.

2. Untuk mengaktifkan background, silahkan klik Background yang ingin anda aktifkan. Lalu Klik “OK”.

3. Bila background sudah aktif, maka akan ada tanda seperti dibawah ini.

4. Bila anda memiliki background sendiri dan ingin mengunahkan backgroun tersebut, silahkan klik “Tambah”.



5. Silahkan pilih file background yang anda inginkan di desktop anda.

6. Pilih warna background yang anda inginkan. 

7. Pilih tampilan background anda. Anda 4 tampilan:

1. Diulang secara vertical & horizontal : Background anda akan di ulang/disambung secara vertical dan 

horizontal

2. Diulang Vertical saja : Background akan diulang secara vertical

3. Diulang Horizontal saja : Background akan diulang secara horizontal

4. Tidak Diulang  : Background yang anda gunakan tidak akan diulang.

8. Pilih posisi pengulangan background anda.

9. Bila ingin mengaktifkan background tersebut, silahkan klik “Ya”

10. Kemudian Klik “Simpan”
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Mengelola File & Media

Media merupakan tempat penyimpanan file-file yang ada di dalam website anda. File-file tersebut berupa gambar 

produk, banner, icon, photo, file pdf, dan lainnya.

Mengakses dan Mengelola File & Media
Untuk mengakses file dan media, Klik menu "File & Media".

1. Untuk menghapus file, Klik kotak kecil di pojok kanan atas.

2. Lalu tekan tombol Hapus.

3. Untuk mengunggah file, Klik tombol Upload File.

4. Kemudian tekan tombol Browse untuk mencari file yang akan di unggah.

5. Lalu tekan tombol Upload.



         Anda mengalami kesulitan? Silahkan hubungi kami di:

          Telepon:  0821 3320 9988          Pin BB : 2ABC60BB
          Email: info@naevaweb.com    Website: www.naevaweb.com

Mengelola Email Template

Email template merupakan desain kalimat yang akan dikirimkan melalui email pada event tertentu, misalnya 

pendaftaran member, administrator lupa akan passwordnya dll. 

Mengakses email template
Pilih menu "Konfigurasi" > Klik "Kelola Email Template", maka akan muncul tampilan seperti berikut ini.

Menambah data email template
Email template hanya boleh ditambah oleh developer dari naevaweb karena berhubungan dengan program yang berjalan 

di website.

Mengubah data email template
1. Klik pada ikon edit pada email template yang ingin anda rubah.

2. Pada email template ini, anda bisa mengganti 

Nama pengirim : Nama website anda, atau nama perusahaan anda 

Judul Email: Judul email, anda boleh menggantinya, tetapi jangan merubah maksud dari pengiriman  

Alamat Email Pengirim : alamat email anda, sebaiknya gunakan alamat email perusahaan

Alamat Email Balasan : alamat email yang dituju saat pengunjung membalas email anda.

Alamat Email Pengirim : alamat email anda, sebaiknya gunakan alamat email perusahaan: isi dari email yang 

dikirim. 

3. Pada pesan email,  berhati-hatilah dengan kata yang ada di dalam { } karena itu berhubungan dengan program. 

Jangan mengganti kata dalam tanda itu. anda bisa mengganti kata-kata selain itu sesuai dengan keinginan anda. 

4. Klik Simpan bila anda sudah selesai. 





         Anda mengalami kesulitan? Silahkan hubungi kami di:

          Telepon:  0821 3320 9988          Pin BB : 2ABC60BB
          Email: info@naevaweb.com    Website: www.naevaweb.com

Mengelola Menu Publik

Menu publik adalah menu yang tampil di halaman publik dan bisa diakses oleh semua pengunjung

Berikut ini langkah dan keterangan mengelola Menu Publik:

1. Pilih menu "Kelola Menu" > Klik "Kelola Menu Publik".

2. Terdapat menu-menu yang bisa anda gunakan antara lain :

• Hapus : untuk menghapus menu publik

• Publish : untuk mengaktifkan menu publik (menu publik akan ditampilkan di website anda)

• Unpublish : untuk menonaktifkan menu publik (menu publik tidak ditampilkan di website anda)

• Tambah : untuk menambah menu publik

• Tukar Urutan : Fitur ini untuk mengubah urutan menu di halaman administrator.



         Anda mengalami kesulitan? Silahkan hubungi kami di:

          Telepon:  0821 3320 9988          Pin BB : 2ABC60BB
          Email: info@naevaweb.com    Website: www.naevaweb.com

Mengelola Menu Administrator

Menu administrator adalah menu yang tampil di halaman administrator dan hanya bisa diakses oleh administrator  saja

Mengakses Menu Admisnistrator
Pilih menu "Kelola Menu" > Klik "Kelola Menu Administrator".

Terdapat menu-menu yang bisa anda gunakan antara lain :

• Hapus : untuk menghapus Menu Administrator.

• Publish : untuk mengaktifkan Menu Administrator (Menu Administrator akan ditampilkan di website 

anda)

• Unpublish : untuk menonaktifkan Menu Administrator (Menu Administrator tidak ditampilkan di website 

anda)

• Tambah : untuk menambah Menu Administrator

• Tukar Urutan : Fitur ini untuk mengubah urutan menu di halaman administrator.



         Anda mengalami kesulitan? Silahkan hubungi kami di:

          Telepon:  0821 3320 9988          Pin BB : 2ABC60BB
          Email: info@naevaweb.com    Website: www.naevaweb.com

Mengelola Pengguna

Kelola pengguna adalah salah satu fitur untuk menambahkan atau mengelola detail pengguna website anda. Disini anda 

bisa mengganti email dan password login website anda. 

Mengakses Fitur Pengguna 
1. Pilih menu "Pengguna" > Klik "Kelola Administrator Website".

2. Lalu akan muncul tampilan seperti ini :

3. Terdapat menu-menu yang bisa anda gunakan antara lain :

• Hapus  : untuk menghapus pengguna

• Publish  : untuk mengaktifkan nama pengguna(nama pengguna akan ditampilkan di website anda)

• Unpublish  : untuk menonaktifkan nama pengguna(nama pengguna tidak ditampilkan di website anda)

• Tambah  : untuk menambah nama pengguna anda

4. Klik tombol Tambah untuk menambah pengguna, atau Klik icon  “Aksi” untuk mengedit data yang sudah ada.

5. Lalu isikan data yang akan anda masukkan pada form yang tersedia.

6. Kemudian Klik tombol Simpan.
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