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1 . LOGIN KE SISTEM CLOUD JANDROID
Untuk login ke sistem cloud jandroid, buka browser lalu ketikkan alamat:
http://jandroid.jasaplus.com

Isikan username / email dan password Anda.
Username dan password Anda didapatkan setelah transfer dan aktivasi akun Anda
di sistem cloud jandroid oleh admin. Username dan password dikirimkan pada
saat aktivasi akun cloud jandroid ke email yang Anda gunakan saat pendaftaran di
web www.jasaplus.com.

Isikan username dan password Anda, lalu klik tombol ‘login’. Jika berhasil masuk
ke sistem berikut ini tampilan di dalam sistem cloud jandroid:
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.

MENGKONVERSI WEBSITE MENJADI APLIKASI ANDROID

Untuk publikasi ke Google Playstore adalah gratis dan akan dilakukan
secara manual oleh admin Jasaplus, tetapi kami tidak menjamin aplikasi
anda berhasil terpublish di google playstore karena tergantung dari
kebijakan google.

Untuk mengkonversi web menjadi aplikasi android, klik tombol ‘konversi’ pada
menu.

Selanjutnya, isikan data secara lengkap.

Keterangan:
1. Nama file apk
Adalah nama file apk yang akan diproduksi. Misal pada contoh diisi dengan
ringlayer.apk maka pada saat akhir produksi akan menghasilkan file apk dengan
nama : ringlayer.apk . File apk ini bisa Anda unduh dan install pada android Anda.
Isian ini adalah wajib diisi
2. Upload icon adalah opsional, jika Anda ingin mengganti tampilan ikon
default.
Jika tidak ada icon yang Anda upload maka secara default akan menggunakan
ikon Android ini:

Berikut ini contoh tampilan dengan icon default setelah terinstall pada device
android:

Jika Anda tidak menyukai tampilan ikon default seperti contoh di atas, Anda harus
mengupload ikon image dengan format jpg atau png dengan ukuran lebar image
maksimal 100 pixel dan tinggi 100 pixel.
3. Nama aplikasi
Isian ini digunakan untuk tampilan nama aplikasi di device android. Isian ini
adalah wajib diisi.
4. Title web
Isian ini untuk menampilkan teks title pada saat aplikasi android dijalankan.
5. Alamat web
Isikan dengan alamat web yang ingin dikonversi, isian ini adalah wajib diisi.
Jika semua data sudah diisi dengan benar dan lengkap, klik tombol proses.
Selanjutnya jangan tutup browser, harap menunggu sampai proses konversi
selesai.

Jika proses konversi berhasil maka akan muncul pesan laporan seperti contoh di
bawah ini :

Pada contoh di atas hasil konversi berupa file apk dengan nama file :
ringlayer.apk.
File ini bisa langsung anda unduh atau linknya bisa Anda share ke para pengguna
android untuk diunduh kemudian langsung diinstall.

3.

DAFTAR / LISTS APK YANG TELAH DIKONVERSI

Untuk melihat daftar aplikasi android yang sudah berhasil anda ciptakan, klik
tombol “hasil konversi” pada menu.

Pada contoh di atas. Link untuk mengunduh aplikasi android sudah tercipta dan
bisa langsung dishare.
Link download aplikasi pada contoh : http://jandroid.jasaplus.com/apk_final/3/ringlayer.apk
Status : Masih menunggu admin mengupload ke google play
Pada contoh di atas status masih menunggu aksi admin untuk mengupload
aplikasi anda ke google playstore.
Untuk publikasi ke Google Playstore adalah gratis dan akan dilakukan secara
manual oleh admin Jasaplus, tetapi kami tidak menjamin aplikasi anda berhasil
terpublish di google playstore karena tergantung dari kebijakan google.
Secara otomatis aplikasi yang berhasil anda konversi akan kami list di jasaplus
playstore di alamat:
http://playstore.jasaplus.com

4.

MENGINSTALL APLIKASI ANDROID HASIL KONVERSI

Jika aplikasi anda berhasil dipublish admin ke google playstore maka hasil
publikasi akan kami laporkan dan kirimkan ke email Anda.
Jika aplikasi anda direject oleh google maka untuk menginstall bisa dengan cara
mendownload apk ke komputer atau langsung ke android anda melalui member
area atau melalui jasaplus playstore di alamat : http://playstore.jasaplus.com
Berikut ini panduan instalasi jika aplikasi anda tidak terpublish di google
playstore:
Dalam kondisi kita sudah punya file installer atau file apk aplikasi yang kita
inginkan. Jika file tersebut masih di laptop, silahkan pindahkan ke SD Card Android
anda, apapun caranya, terserah. Bisa dengan kabel data, Bluetooth atau
memindahkan data dari PC ke Android dengan koneksi WiFi.
Pastikan Android anda mengijinkan mengintall aplikasi dari pihak lain selain
Google Play Store. Pergi ke Setting > Security > Unknown Sources > Centang

Selanjutnya :
- Jalankan sembarang File Explorer yang ada di Android anda. Saya memakai ES
File Explorer.
- Buka folder di mana anda menyimpan file apk installer aplikasi anda.
- Ketuk pada ikon file installer aplikasi tersebut. Ikuti saja apa maunya. Sepanjang
anda merasa yakin file installer atau apk tadi aman dan sesuai atau compatible
dengan HH dan versi Android anda, maka semua akan berjalan lancar.
- Aplikasi anda sudah terinstall.

5.

BANTUAN ONLINE

Jika Anda mengalami kesulitan dan membutuhkan bantuan silahkan kunjungi web
www.jasaplus.com untuk mendapatkan informasi kontak.
Atau Anda juga bisa mengontak admin melalui twitter : @ringlayer

Best Regards
www.jasaplus.com
We develop web and app for your business growth.

