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Pesan Error
Id pengguna atau password
salah, Lupa password?
Akun anda sedang login
ditempat lain \n klik ok
untuk kembali ke halaman
login ?
Tidak boleh kosong
Penulisan ulang kata sandi
tidak cocok
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Format email harus sesuai

6

Hanya angka yang
diperbolehkan
Password minimal 3 digit
Port tidak boleh sama
dengan modem X
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Perangkat tidak ditemukan
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User admin ini tidak bisa
dihapus
Tidak ada yang cocok
dengan yang di cari
Silahkan pilih ﬁle
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Nip ini sudah terdaftar di
Satker dan Kppn yang
sama.
Nomor Telepon ini sudah
terdaftar di Satker dan Kppn
yang sama.
Pengguna sudah terdaftar
sebagai Pejabat di SPAN
Portal. Pengguna tidak bisa
di hapus.
Nama tidak boleh kosong
No Telp tidak boleh kosong
No telepon harus diawali
angka nol (0)
Nip tidak boleh kosong

Penyebab dan Solusi
Salah memasukkan id pengguna
atau kata sandi
Ada yang sedang login dengan id
pengguna yang sama pada tempat
lain
Data harus diisi
Penulisan kata sandi baru dan lama
tidak sama pada form ubah
password
Penulisan Email salah saat mengisi
form tambah/ubah pengguna
Penulisan no telp hanya
diperbolehkan angka
Password minimal 3 digit
Port yang disimpan sama dengan
port yang sedang digunakan
modem lain
Modem tidak ditemukan saat
melakukan check modem
User admin tidak bisa menghapus
user admin dirinya sendiri
Data tidak ada yang cocok dengan
pencarian yang dimaksud
Silahkan pilih ﬁle image yang akan
diupload
Nip tidak boleh lebih dari satu di
Satker dan Kppn yang sama
Nomor Telepon tidak boleh lebih
dari satu di Satker dan Kppn yang
sama.
Pengguna tidak bisa dihapus
karena sudah terdaftar sebagai
pejabatd di SPAN Portal
Nama harus diisi
No Telp harus diisi
No telepon harus diisi diawali
angka nol (0)
Nip harus diisi
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Kode Satker tidak boleh
kosong
Anda memiliki <$Jumlah>
Komentar, Kritik dan Saran
yang belum dibalas. Mohon
segera ditindaklanjuti.

Kode Satker tidak boleh kosong
Segera tindak lanjuti Komentar,
Kritik dan Saran.

