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eXamBroAdmin_19.11.03 

keterangan aplikasi exambro admin versi 19.11.03 

Keterangan : 

A. home : menampilkan tampilan awal/beranda 

B. Show VM Panel : menampilkan tampilan VM Panel (konfigurasi dan tampilkan Virtualbox) 

C. Show CBT Sync Panel : menampilkan tampilan cbt sync panel  (konfigurasi browser dan validasi 

browser) 

D. Show VM Panel dan Show CBT Sync Panel : kombinasi point A dan B 

E. Virtualbox : menampilkan konfigurasi pengaturan Virtualbox 

F. Browser : menampilkan pengaturan browser chrome (Chrome– setting posisi chrome berada) 

G. Remote Tool : menampilkan konfigurasi tampilan remote (teamviwer – setting posisi aplikasi remote 

tool (teamviwer, ultraviwer atau yang lainnya berada) 

H. Network : menampilkan keadaaan jaringan server 

langkah penggunaan: 

1. Pastikan setting virtualbox sama seperti tahun sebelumnya (nama tdak menggunakan space, 

konfigurasi network, memory dan processor) 

2. Extract file exambro admin versi 19.11.03, disarankan untuk mematikan anti virus di server terlebih 

dahulu. Password untuk melakukan extract file exambro admin adalah = password 

3. Jika aplikasi exambro admin versi 19.11.03 didak dapat berjalan, maka silahkan install netframework 

yang ada pada halaman website unbk.kemdikbud.go.id/simulasi 

4. Setelah menbuka atau aplikasi exambro admin versi 19.11.03 
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5. Setelah muncul aplikasi exambro admin versi 19.11.03 , langkah selanjutnya adalah menseting  aplikasi 

chrome / mengarahkan ke lokasi chrome berada (bisanya berada di “C:\Program Files 

(x86)\Google\Chrome\Application”), cara 1: 

a. pilih chrome  

b. klik open  

cara 2 dowbleclick chrome : 

 
c. Setelah di setting posisi chrome maka pastikana langkah di atas sudah benar, dengan cara: 

 

i. klik tombol browser 

ii. pastikan terdapat notif Chrome run well 
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6. setelah setting browser  langkah berikutnya adalah setting VB  

a. klik tombol virtualbox 

b. klik Set virtual machine name 

c. pilih nama vm yg digunakan untuk ujian 

d. klik tombol set 

e. jika berhasil muncul nama vm nya (jangan menggunakan space) 

 
 

7. Jika langkah diatas suda di lakukan , maka langkah selanjutnya adalah menjalankan VM, 

a. Klik tombol Show VM Panel dan Show CBT Sync Panel 

b. Klik Star Virtual Machine (tunggu proses) 
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Tunggu proses ini berlangsung 

 
 

Tampilan starter log 

 
 

Tampilan CBT Sync 
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Ikuti langkah seperti tahun lalu, isi id server, password dan langkah instalsi serta pengaturan lainnya 

 

8. Jika ada masalah maka harus mengaktifkan aplikasi remote tool yang terdapat di aplikasi exambro, 

dengan cara: 

a. Klik tombol Remote Tool 

b. Klik Set Remote Tool exe path (untuk menentukan lokasi aplikasi tool  ) 

c. Tentukan letak aplikasi berada  

- temaviwer : C:\Program Files (x86)\teamviwer      nama file teamViwer 

- ultraviwer : C:\Program Files (x86)\UltraViewer     nama file UltraViwer_Dekstop 

d. Pilih aplikasi remote yang digunakan atau sesuai permintaan peremote 

e. Klik open 
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f. Untuk membuka aplikasi remote tool yang di turunkan kllik run remote tool 

 

9. Setelah selesai pastikan melakukan close aplikasi dengan benar, adapun langkahnya adalah: 

a. Klik tombolvirtualbox 

b. Klik ACPI Shutdown virtual machine (tunggu sampai aplikasi tertutup) 
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c. Jika VB sudah tertutup (sehingga tampilan exambro seperti di bawah), klik tanda silang untuk 

menutup aplikasi 

 
 

 

SEMOGA BERMANFAAT 


