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Batas pengumpulan Selasa, 8 September 2015, Pukul 12 Malam

1. Masuk ke akun gmail anda selanjutnya masuk ke google drive. Buat sebuah folder
dengan nama “UAS ITE <NPM> <Nama>”.
2. Buat slide menggunakan google presentation dari makalah yang dibuat sebelumnya
tentang 3 tema cloud computing yang masing-masing kelompok memilih satu dari ketiga
3 tema tersebut. Berikan komentar untuk setiap anggota kelompok pada isi slide
tersebut. File google presentation disimpan dengan nama file “UAS ITE GP-<NPM><NAMA>” simpan dalam folder soal no 1.
3. Sebuah perusahaan PT. X membuka sebuah lowongan pekerjaan sedang membutuhkan
segera :
- SUPERVISOR
- CUSTOMER SERVICE
- COUNTER SALES
- KASIR
- AKTIVASI
- SURVEYOR
- ADM
- BRANCH MANAGER
- SALES
Syaratnya –syaratnya :
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Pria/ Wanita
Pendidikan terakhir ( SMA, D1, D3, S1)
Usia Maksimal 30 Tahun
Memiliki pengalaman kerja sebelumnya
Bertempat tinggal di daerah Tasikamalaya
Memilik kontak yang bisa dihubungi seperti No Hp, Email, Pin bbm yang bisa
di hubungi
g. Memiliki motivasi kerja
Buatlah sebuah formulir pendaftaran lowongan pekerjaan PT. X secara online untuk kasus
diatas selengkap-lengkapnya dan tambahkan data-data yang lain apabila diperlukan. File

formulir disimpan di folder soal no 1 dengan nama “ UAS ITE GF-<NPM>-<NAMA>. “
dibagikan dan bisa dikases secara public.

4. Olah hasil data pendaftaran dari soal NO 3 yang masuk minimal ada 20 record data yang
masuk. Gunakan google spreadsheet untuk mencari data-data berikut :
a. Jumlah Pendaftar Keseluruhan
b. Jumlah Pendaftar untuk masing-masing posisi pekerjaan yang dipilih
c. Jumlah Pendaftar yang memiliki pendidikan terakhir “S1”
d. Jumlah pendaftar yang memiliki usia 25 keatas
Buat tampilan semenarik mungkin kemudian simpan dengan nama “UAS ITE GS-<NPM><NAMA>.” disimpan di folder soal no 1

5. Umumkan pendaftar yang terpilih dan diterima di perusahaan PT. X mengunakan google
document, format dibuat semenarik mungkin kemudian disimpan di folder soal no 1
dengan nama file “UAS ITE GD-<NPM>-<NAMA>.” Dokumen haruslah dibagikan dan
bisa dikases secara public hanya bisa dilihat saja.
6. Bagikan folder dan isinya yang ada pada soal no 1 ke ranvix14@gmail.com dan berikan
hak akses untuk dapat mengedit
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