
Kipin PTO
Kipin PTO

Kipin PTO Cloud

Kipin PTO mendukung Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter:

Sekolah

Solusi Asesmen Berbasis
Digital untuk Sekolah

merupakan program Digitalisasi Asesmen Sekolah

Server dengan kecepatan stabil dan sekuriti yang aman
Software yang lengkap dan support AKM
Alamat website sesuai dng nama sekolah

membutuhkan jalur internet
(kapasitas 450 user
bersamaan)

Kipin PTO Classroom
tidak membutuhkan
jalur internet
(kapasitas 45 user
bersamaan)

-
-
-

Multiple Choice
Penilaian Numerasi
-
-

Kemampuan Literasi
Portfolio
-
-

Sekolah tidak perlu investasi hardware server dan
tidak butuh maintenance sama sekali

Pengerjaan oleh siswa sangat simple yaitu cukup
dengan smartphone, laptop atau tablet

Mendukung model soal AKM: Pilihan Ganda, Pilihan
Ganda Kompleks, Menjodohkan, Isian (jawaban
singkat), Essay/Uraian

Private room: data antar guru terpisah dari ruang
guru lain, tidak bisa saling intip
Tampilan standar nasional, mudah dipahami oleh
guru dan siswa
Tersedia peta jawaban hasil siswa sebagai bahan
analisa tingkat kesulitan soal
Tes kelulusan Kompetensi Dasar dalam satu paket
Laporan hasil asesmen lengkap dapat diunduh
langsung dalam format Excel

Sistem acak soal seperti UNBK
Guru mudah untuk menjadwalkan ujian dengan
setting waktu buka-tutup
Tersedia ribuan Bank Soal dari semua jenjang
Disediakan template untuk pembuatan soal dan
dapat dikerjakan o ine

yang memungkinkan pelaksanaan evaluasi pembelajaran
(latihan soal/tryout, penilaian harian dan ujian di sekolah)
secara digital berbasis online tanpa menggunakan kertas lagi

Menyediakan fasilitas asesmen berbasis digital
yang mudah dan lengkap. Terjadi penghematan
biaya fotocopy kertas yang besar tiap bulannya

Membantu tugas guru dalam membuat paket
soal yang mudah dan cepat, tak perlu koreksi
nilai lagi, dan ada analisa soal

Mendapatkan kesempatan sebanyaknya untuk
latihan soal, akses cukup pakai gadget.
Kegiatan asesmen menjadi lebih menyenangkan

Karena sekolah mampu memberikan fasilitas
asesmen sebanyaknya, maka orangtua tak perlu
lagi mengikutkan anaknya ke bimbel di luar sekolah

Kipin PTO adalah sistem yang menyediakan:

Kipin PTO bermanfaat untuk:

Keunggulan Kipin PTO:

Kipin PTO ada 2 macam:

Guru

Siswa

Orang Tua
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