
Platform HerVenture 



Pengalaman yang Dipersonalisasi 

• Kami menanyakan pertanyaan kunci kepada 

pengguna tentang diri mereka 

• Ini membantu kami memahami bisnis mereka 

• Kami bisa memberikan saran yang sesuai  

kepada mereka 

• Saran ini muncul di bagian atas layar utama 



Konten Pembelajaran 

• Ada lebih dari 50 pelajaran berbeda di aplikasi 

• Pelajarannya dikelompokkan ke dalam Modul dan 

Trek 

• Pengguna bisa mengikuti konten yang disarankan  

atau melakukan pencarian 

• Setiap orang memiliki kemampuan berbeda,  

jadi mereka bisa mulai dari mana pun di aplikasi 

• Saat pengguna memulai modul, mereka harus 

mengikuti pelajaran agar kontennya  

bisa dipahami 



Pelajaran yang Mudah Dicerna 

• Pelajaran menggunakan kartu 

• Setiap kartu memiliki informasi singkat 

• Kartu ini dibagi berdasarkan aktivitas 



Aktivitas 

• Ada beberapa jenis aktivitas berbeda 

• Aktivitas ini membantu menguatkan 

pembelajaran pengguna 

• Jenis aktivitasnya meliputi: 

– Soal Pilihan Ganda 

– Soal Salah atau Benar 

– Geser 

– Seret dan Letakkan 

– Urutkan kembali  

– Isi Bagian yang Kosong 



Tinjau Rencana Tindakan 

• Di akhir setiap pembelajaran ada Rencana Tindakan 

• Rencana tindakan ini berisi langkah tindak lanjut  

bagi pengguna 

• Mereka dapat meninjau rencana tindakan untuk 

pelajaran yang sudah diselesaikan 



Profil Lanjutan 

• Pengguna bisa membuat profil yang berisi detail 

mereka 

• Mereka bisa memilih apakah profil akan dibuat publik 

atau pribadi 

• Profil publik muncul di Koneksi HerVenture 

• Pengguna bisa mengaktifkan fitur kontak 



Koneksi HerVenture 

• Ada direktori pengguna agar pengguna terhubung  

ke jaringan 

• Pengguna bisa menerapkan filter berdasarkan jenis  

dan lokasi industri 

• Mereka bisa mencari pengguna atau bisnis tertentu 

• Dengan fitur ini, para wanita bisa terhubung dan 

mengembangkan jaringan 



Token dan Level 

• Pengguna mengumpulkan token untuk 

menggunakan aplikasi 

• Mereka mendapatkan token karena 

– Menyelesaikan pelajaran 

– Menjawab pertanyaan 

– Membagikan HerVenture 

– Dan lain sebagainya... 

• Token membantu pengguna meningkatkan level 

• Pengguna bisa mendapatkan hadiah saat  

mengalami kemajuan 



Pertanyaan dan Jawaban 

• Pengguna boleh bertanya tentang konten 

• Pengguna lain atau Anggota ASPPUK bisa 

menjawabnya 

• Jawaban bisa Disukai 

• Jawaban yang paling Disukai ada di urutan atas 



Notifikasi 

• Aplikasi ini otomatis mengirimkan notifikasi singkat 

kepada pengguna untuk mengingatkan mereka agar 

terus belajar 

• Kami juga bisa mengirimkan notifikasi manual 

• Kami bisa mengirimkan: 

– Notifikasi Standar 

– Notifikasi Acara 

– Notifikasi Singkat 

• Kami bisa menggunakannya untuk berbagi berita,  

informasi terbaru ASPPUK, dan undangan ke  

acara bisnis 


