
 

 

 

 

 

 

 

 

ORACLE ACADEMY VIRTUAL STUDENT DAY 

Kami mengundang Siswa/Mahasiswa Oracle Academy untuk mempelajari 

lebih lanjut salah satu teknologi komputasi terpenting, Oracle Application 

Express  (APEX) pada  acara   webinar  Oracle Academy Virtual Student 

Day (OAVSD).  

ORACLE APPLICATION EXPRESS adalah platform pengembangan low-

code yang memungkinkan Anda untuk membangun aplikasi perusahaan 

yang dapat diskalakan dan aman, dengan fitur kelas dunia, yang dapat 

digunakan di mana saja. Oracle APEX dan low-code, membuat 

perusahaan bisa lebih gesit - mengembangkan solusi lebih cepat, dengan 

biaya lebih murah, dan dengan konsistensi yang lebih besar. Anda dapat 

beradaptasi dengan perubahan persyaratan dengan mudah.  

APEX memperkenalkan Siswa/Mahasiswa  pada teknik dan tool yang 

diperlukan untuk mengembangkan web berbasis database. Dalam 

APEX  Siswa/Mahasiswa diajarkan bagaimana merancang, dan 

menyebarkan aplikasi web yang menarik, responsif menggunakan Oracle 

Application Express. 

 

 

 

 
 

 

 

EVENT INI DI SELENGGARAKAN PADA 

15 OKTOBER 2019  
 
PUKUL 12:30 WIB 



https://bit.ly/2oNEzby 

PANDUAN MENDAFTAR: 

Buat AKUN ORACLE disini https://bit.ly/2kJFuZ4  

Jika Anda BUKAN MEMBER Oracle Academy: 

 SISWA/MAHASISWA dapat mendaftar sebagai INDIVIDUAL MEMBER, silahkan ikuti panduan berikut: 

https://bit.ly/2kTB95k 
 

 GURU/DOSEN dapat mendaftar sebagai INSTITUTIONAL MEMBER, silahkan ikuti panduan berikut: 

https://bit.ly/2kzeI5w 

 

 Buka tautan mendaftar berikut   

 Pada Business Email masukkan alamat email yang digunakan untuk mendaftar sebagai 

member Oracle Academy. 

 Klik Continue 

 Isi data Anda, klik REGISTER NOW 

 Anda akan mendapat URL untuk mengakses platform, URL tersebut juga di kirimkan ke 

alamat email Anda dengan subjek email “Thank you for registering for Oracle Academy Virtual 

Student Day” 

 Buka url tersebut, di sebelah my profil klik CONTINUE 

 
AGENDA: 

Membiasakan diri dengan aplikasi pada JAM PERTAMA :  

 Intro to web application development 

 Database applications 

 Low code framework 

 Oracle APEX, lengkap dengan demonstrasi langsung 

 

Dapatkan pengalaman praktek langsung pada JAM KEDUA: 

Memulai dengan praktek dipandu langsung, dimana Anda bisa memulai dari awal membangun tabel, memuat data, 

membuat aplikasi, memperluas aplikasi, dan menggunakan aplikasi! 

 

Dapatkan jawaban dari pertanyaan Anda pada SESI TANYA JAWAB DAN PENUTUP 

 

PEMBICARA: Chaitanya Koratamaddi, Oracle Principal Product Manager, Oracle Application Express, India 

 

PERSYARATAN: Koneksi internet, Komputer, dan Headset Audio (jika tersedia), atau lab komputer. 

  

EVENT INI GRATIS DAN SEPENUHNYA ONLINE 

Jika ada pertanyaan perihal STUDENT DAY ini, silahkan hubungi: 
 
EDIH SOFAHROJATI | 081584283511 | edih.sofahrojati@oracle.com 

https://bit.ly/2kTB95k

