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PANDUAN SUBMIT (UPLOAD)
Proposal/Persetujuan Anggota/Input Logbook/Lap. Kemajuan/ Keuangan/
Laporan Akhir iris1103.uns.ac.id
1. Buka browser dan ketik http://iris1103.uns.ac.id <enter> , sehingga akan tampil laman iris1103 seperti
berikut :

2. Kemudian pilih Login Dosen Peneliti dan Ketua RG dengan SSO sebagai berikut:

Kemudian pilih Login Dosen
Peneliti dan Ketua RG dengan SSO
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3. Setelah berhasil Login maka Dosen akan memasuki beranda/ menu sebagai berikut silahkan
masukkan Username (E-mail) dan Password SSO :

Masukkan E-mail dan
Password SSO Dosen

4. Setelah berhasil login ke iris1103, maka Dosen/pengusul akan memasuki beranda sebagai berikut,
kemudian silahkan mengisi input agenda P2M, input usulan P2M, unggah dokumen proposal
dan laporan.

Menu Beranda Pengusul/ Dosen berisi ;
informasi database dosen; daftar akitifitas
P2M dosen; daftar pencapaian berkarya
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Modul Persetujuan Keterlibatan
5. Dalam menu detail usulan penelitian/ pengabdian apabila Dosen/pengusul tidak dapat melakukan
print pengesahan silahkan cek sbb;

Apabila dalam menu detail
usulan penelitian atau
pengabdian ,
Peneliti/Pengabdi tidak dapat
melakukan print pengesahan
itu dikarenakan ada anggota
yang belum melakukan
persetujuan sebagai anggota.

6. Kemudian untuk melihat anggota yang belum melakukan persetujuannya, klik Anggota Proposal
maka akan muncul menu sbb;
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7. a. Setelah mengetahui ada anggota yang belum melakukan persetujuan, maka ketua
pengusul menghubungi dan memastikan anggota untuk segera melakukan pesetujuan sbb;
b. Anggota yang sudah login ke iris1103 kemudian klik Keterlibatan Anggota, maka akan
muncul permintaan persetujuan sebagai anggota kemudian klik Setuju Keterlibatan
Sebagai Anggota.

Klik Keterlibatan
Anggota untuk
mengetahui kalau
dijadikan anggota
penelitian/ pengabdian

Kalau anda setuju
sebagai anggota silahkan
klik setuju keterlibatan
sbg anggota, kalau tidak
setuju biarkan saja
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8.
Klik menu
dan submenu
lembar pengesahan dan mengupload kembali laporan kemajuan.

Klik Lap. Kemajuan/Akhir utk
unggah Lap. Kemajuan/ Akhir

untuk membuat

Print Pengesahan

Upload Laporan

9. Klik
maka akan muncul lembar pengesahan laporan, di tanda tangani dan cap (scan
pengesahan dan gabung jadi 1 file dengan lap. kemajuan jadikan file PDF)
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10. Klik

maka akan muncul menu upload laporan kemajuan; silahkan dipilih sesuai

file yang akan diupload

Klik Untuk Upload
Lap. Kemajuan (file harus PDF
mak 5MB)

11. Setelah klik salah satu menu diatas maka akan muncul tampilan sebagai berikut pilih file PDF
Yang akan di UPLOAD sebagai berikut;

Pilih salah satu
file PDF yang
mau DIUPLOAD

7

12. Kemudian klik Open setelah berhasil masuk iris1103 silahkan klik Submit.

Klik Open dan
Klik Submit

13.
Klik catatan harian nanti akan muncul (daftar judul P2M yang didanai ) pilih tahun pendanaan kemudian
klik list/ tambah catatan;

Klik Catatan Harian
Pilih Tahun Pendanaan
Klik list/ Tambah
Catatan
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14. Setelah klik list/ tambah catatan akan muncul beranda daftar catatan harian kegiatan (logbook)
Kemudian klik +tambah (untuk menambahkan catatan kegiatan).

Klik +tambah untuk
menambah catatan kegiatan

15. Setelah klik list/ tambah catatan akan muncul form isian catatan harian kegiatan (logbook)
kemudian (lakukan pengisian data berulang-ulang sampai seluruh kegiatan selesai dientrykan)

Entrykan Seluruh Uraian
Kegiatan

Masukkan Prosentase
Capaian Kegiatan
Masukkan Tanggal
Kegiatan

Klik Simpan
Lakukan pengisian data berulang-ulang sampai seluruh
kegiatan selesai dientrykan

9
16. Setelah selesai pengisian atau pengentrian data kegiatan kemudian klik download untuk mengunduh seluruh
data kegiatan catatan harian;

Setelah selesai pengentrian
maka klik Download

17. Hasil download/ unduhan seluruh data kegiatan catatan harian hasilnya sebagai berikut;
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18. Setelah didownload kemudian di tanda tangani dan cap (scan jadikan file PDF, upload kembali ke iris1103
dengan memilih file PDF) ;

Klik file select yang
diupload dlm bentuk PDF

19. Setelah memilih file dalam bentuk PDF kemudian klik Open yang tampilannya sebagai berikut ;

Klik file dalam
bentuk PDF klik
Open
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20. Setelah memilih file PDF masuk ke iris1103 kemudian klik submit, apabila belum berhasil lakukan lagi
sampai berhasil submit (upload) selesai;

File PDF yang masuk ke
iris1103 klik Submit

Anda telah berhasil
mengupload Logbook
(selesai)

21.
Klik
didanai

nanti akan muncul beranda penggunaan anggaran dan daftar judul P2M yang
kemudian klik
;

Klik Penggunaan
Anggaran
Pilih Tahun Pendanaan
Klik Rincian Anggaran
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22. Setelah klik

muncul menu
anggaran sesuai dengan jenis pembelanjaan:

klik

untuk menambahkan

Klik +tambah sesuai
jenis pembelanjaan

23. Setelah klik

muncul daftar anggaran kemudian klik

Klik +tambah item
Pembelanjaan
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24. Setelah klik

maka akan muncul form penggunaan anggaran (isikan dan entrikan

seluruh item pembelanjaan)

Masukkan Jenis Uraian
Pembelanjaan
Masukkan Nominal Angka tanpa
spasi /titik (contoh 100000)
Masukkan Tanggal Pembelanjaan
Cari Bukti Pembelanjaan file PDF

Klik Simpan
Lakukan Pengisian/ Pengentrian Berulang-ulang
sampai Selesai

25. Setelah selesai pengisian/ pengentrian I

klik

untuk mengunduh rekap data

hasil pengentrian/ pengisian penggunaan anggaran ssb:

Klik Download (mengunduh
rekap data hasil pengisian
anggaran
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26. Hasil download rekapitulasi data hasil pengentrian/ pengisian penggunaan anggaran (print tanda tangani dan
cap kemudian scan jadikan file PDF).

27. Kemudian file PDF tersebut upload kembali ke iris1103 dengan klik file Select dengan langkah sebagai
berikut ;

Klik file Select utk
mencari data dlm
bentuk PDF
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28. Setelah memilih file dalam bentuk PDF kemudian klik Open dengan langkah sebagai berikut ;

Klik file dalam bentuk
PDF klik Open

29. Setelah memilih file PDF masuk ke iris1103 kemudian klik submit, apabila belum berhasil lakukan lagi
sampai berhasil submit (upload) selesai;

File PDF yang masuk ke
iris1103 klik Submit
Anda telah berhasil
mengupload penggunaan
anggaran (selesai)

