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dearkontak

the newscover

Canon Legria Mini X menjadi andalan 
bagi yang suka membuat video 
konten selfi e. Selain itu, camcorder ini 
sangat hemat energi dan bentuknya 
yang unik sangat membantu dalam 
pengambilan gambar tanpa mencuri 
perhatian orang sekitar. Kualitas 
video sangat bagus, bahkan untuk 
kebutuhan siaran TV.  
-Imam Suwandi,
Jurnalis Metrotvnews.com-

Ajang tahunan tersebut adalah bagian 
dari komitmen pt. Datascrip untuk tidak 
hanya menyediakan ragam produk 
kebutuhan bisnis, melainkan juga turut 
mengembangkan kreativitas dan kinerja 
para pelaku bisnis di Indonesia agar 
mampu meningkatkan daya saing di 
tingkat nasional maupun global. Ulasan 
selengkapnya mengenai Datascrip 
Solution Days 2015 bisa disimak di 
rubrik Main Story.

Edisi Kontak kali ini juga menyediakan 
beragam informasi seputar solusi-solusi 
bisnis yang dapat menunjang aktivitas 
dan kebutuhan bisnis Anda.  Mulai 
dari Canon XEED WUX500 - proyektor 
nirkabel berteknologi Liquid Crystal on 
Silicon (LCOS), FARO 3D Laser Scanner,  
monitor interaktif Panasonic  LFB70 
sampai Argus Automatic Boarding Gates 
dari KABA. Simak keunggulan dan 
manfaat kesemua solusi bisnis tersebut 
di Kontak edisi ini. Selamat menikmati! 

Memasuki pertengahan 2015 ini, kami 
berharap semoga bisnis Bapak dan Ibu 
berjalan semakin baik. Datascrip sebagai 
perusahaan One Stop Business Solution 
senantiasa memberikan solusi-solusi 
terbaik untuk perkembangan bisnis Anda. 
Salah satunya melalui penyelenggaraan 
Datascrip Solution Days 2015 yang tahun ini 
mengangkat tema “Proses Tepat, Performa 
Maksimal”.  
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Dari Redaksi 

Dwi Widianto - Juara Harapan 1
Tema  “Olahraga Yuk”

Canon PhotoMarathon Indonesia 
2014 – Jakarta

Strategi

Community-Based

Marketing untuk

Menjangkau

Middle-Class Market

pt. Datascrip sebagai distributor tunggal 

produk pencitraan digital Canon di 

Indonesia mendukung komunitas 

fotografi  dengan menghadirkan kamera 

DSLR berkualitas.

818ask the expert

Mengenal Lebih Dekat
Fotografi Industrial
Siapa saja yang membutuhkan 
fotografi  industrial? Untuk apa?
Dan apa saja yang perlu 
dipersiapkan? Yulianus Firmansyah 
Ladung, Fotografer Profesional di 
bidang industrial, akan berbagai 
tentang hal ini.

2 hello!

040404
main story

Bertindak Tepat, Raih Hasil maksimal
Sebuah perubahan terkadang memang menyakitkan. Namun, bukan 

berarti kita harus berpasrah diri. Semangat untuk menyesuaikan diri 

dan berpikir secara kreatif dan tepat mutlak kita lakukan. Dengan 

spirit itu, bersiaplah meraih hasil yang maksimal.
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Canon Street Pixmatography 

Yogyakarta & Jakarta
Canon XEED WUX500

Proyektor Berteknologi 

LCOS dengan Koneksi

Nirkabel

Canon Care Center Menangkan Dua Kategori
Service Quality Award 2015
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KANTOR PUSAT & SHOWROOM
Jl. Selaparang Blok B-15 Kav.9
Kompleks Kemayoran    
Jakarta 10610    
Tel: 021-6544515
Fax: 021-6544811-13
SMS: 0812 118 1008
Email: info@datascrip.co.id

KANTOR PENJUALAN CABANG:

BALIKPAPAN    
Jl. Jendral Sudirman 
Kompleks Balikpapan Superblock (BSB)
Blok F-07
Balikpapan 76114, Kalimantan Timur  
Tel: 0542-8820552, 8820270 
Fax: 0542-8820566    
Email: dtsbpp@datascrip.co.id

BANDUNG    
Jl. Lengkong Besar No. 3-A, Bandung 40261     
Tel: 022-4233193, 4232252
Fax: 022-4203865     
Email: kpc_bandung@datascrip.co.id

MAKASSAR    
Jl. Sam Ratulangi No. 4, Makassar 90125    
Tel: 0411-875211, 875225
Fax: 0411-854402     
Email: kpc_makassar@datascrip.co.id

MANADO    
Gedung Griya Sintesa Lt. 1     
Jl. Dr. Soetomo, Manado 95122    
Tel: 0431-845639
Fax: 0431-845636     
Email: kpc_manado@datascrip.co.id

MEDAN     
Jl. Raden Saleh No. 65-67 Medan 20111    
Tel: 061-4575081, 4514633
Fax: 061-4575010     
Email: kpc_medan@datascrip.co.id

PALEMBANG
Jl. Residen H. Abdul Rozak No. 24,
Palembang 30114
Tel: 0711-713699
Fax: 0711-714742     
Email: kpc_plg@datascrip.co.id

PADANG    
Jl. Karya No. 2  
Imam Bonjol Padang    
Tel: 0751-7870649, 7870539
Email: kpc_padang@datascrip.co.id

PEKANBARU    
Kompleks Riau Business Center Blok B-07,     
Jl. Riau, Pekanbaru 28292    
Tel: 0761-8400174, 860132
Fax: 0761-864503    
Email: kpc_pekanbaru@datascrip.co.id

SURABAYA    
Ruko Icon 21 Blok R-37
Jalan Dr. Ir. Soekarno (MERR-IIC) 
Klampis Ngasem - Sukolilo, Surabaya 60117
Tel: 031-36020555, 99005112
Fax: 031-9005113
Email: kpc_surabaya@datascrip.co.id

Datascrip – THE ONE STOP BUSINESS SOLUTIONS COMPANY

Datascrip merupakan perusahaan yang menawarkan solusi bisnis meliputi offi ce 
design, space management and fi ling systems; stationery, offi ce equipment and 
supplies; multimedia presentation and conference room; digital imaging; time 
management and security systems; surveying and engineering; dan business 
software and IT solutions, di bawah satu atap untuk memenuhi kebutuhan, 
kepuasan, dan kenyamanan pelayanan bisnis Anda.

Business Executives Specialist kami tidak sekadar menjual produk, tetapi juga 
bekerja bersama Anda untuk mencari solusi yang terbaik.
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Memang, banyak pelaku bisnis 
yang mengeluh terkait kondisi 
Indonesia saat ini. Mulai 

dari perekonomian yang melambat, 
konsumen yang malas berbelanja, 
tidak tercapainya target penjualan 
perusahaan, hingga nilai tukar rupiah 
yang terus melemah. Namun, bukan 
berarti dunia telah berakhir. Satu 
hal yang harus dicatat, Indonesia 
hanyalah mengalami perlambatan 
ekonomi, bukannya krisis. 

Dalam setiap ancaman dan kondisi 
yang menantang, peluang yang ada 
masih terbuka lebar. Berpikir secara 
kreatif, tepat, efi sien, dan pintar bisa 
menjadi cara untuk menyikapi kondisi 
saat ini. pt. Datascrip pun menyadari 
hal itu. Sebagai perusahaan The One-
Stop Business Solutions, pt. Datascrip 
menggelar Datascrip Solution 
Days, ajang tahunan yang telah 

Bertindak Tepat
Raih Hasil Maksimal

terselenggara ke-4 kali pada tanggal 
25-29 Mei 2015 lalu di Penthouse, 
Gedung Datascrip, Kemayoran-
Jakarta. 

“Dengan mengetahui proses yang 
sesuai dan tepat, tentunya performa 
bisnis akan semakin maksimal. 
Ajang tahunan ini adalah bagian dari 
komitmen pt. Datascrip untuk tidak 
hanya menyediakan ragam produk 
kebutuhan bisnis, melainkan juga 
turut mengembangkan kreativitas dan 
kinerja para pelaku bisnis di Indonesia 
agar mampu meningkatkan daya 
saing di tingkat nasional maupun 
global,” ungkap Liana Setiawan, 
Direktur Penjualan pt. Datascrip.

Datascrip Solution Days 2015 – 

Proses Tepat, Performa Maksimal

Berbagai topik menarik pun menjadi 

perbincangan hangat para peserta. 
Mulai bagaimana melakukan 
tata kelola dan pemanfaatan 
dokumen secara optimal sebagai 
aset perusahaan, konsep liveable 
offi  ce untuk menjadikan tempat 
kerja sebagai secondary home dan 
meningkatkan produktivitas, hingga 
cara dan implementasi membuat 
video korporat yang cenderung 
formal menjadi menarik, unik, dan 
kreatif. 

Melalui Datascrip Solution Days, 
para peserta pun menyadari bahwa 
banyak aktivitas mereka yang 
dijalankan dengan cara yang kurang 
tepat. Sehingga, biaya yang mahal 
pun tak dapat terelakkan. Tak hanya 
menyebarkan virus untuk berpikir 
secara tepat bagi para pengunjung, 
pt. Datascrip menyadari berbagai 
produknya yang meluncur di pasar 
harus memiliki konsep serupa. 

Misalnya dalam urusan membuat 
video company profi le yang dibahas 
oleh Edy Khemod Susanto – Creative 
Director Cerahati Artwork dalam 
sesi seminar “Be Creative with Your 
Corporate Video”. Hampir semua 
perusahaan berniat menampilkan 
profi lnya dalam bentuk video. Hal 
inilah yang dijawab oleh Canon 
EOS 1DC. Kamera video ini mampu 
menghasilkan video beresolusi 4K 
(4096 x 2160 pixels).

Bagaimana pengakuan tanda tangan 
pada suatu dokumen elektronik 

Sebuah perubahan terkadang memang menyakitkan. Namun, 
bukan berarti kita harus berpasrah diri. Semangat untuk 
menyesuaikan diri dan berpikir secara kreatif dan tepat mutlak 
kita lakukan. Dengan spirit itu, bersiaplah meraih hasil yang 
maksimal. 
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dalam pembukuan hukum dan 
keabsahannya menjadi topik yang 
menarik? Hadir sebagai pembicara 
Fithri Hadi – Direktur Operasional 
dan Sarana Sistem Informasi Otoritas 
Jasa Keuangan dan Riki Arif Gunawan 
– Kasubdit Teknologi Keamanan 

Informasi Kementerian Kominfo RI 
yang mewakili pemerintah, serta 
pelaku di industri keuangan yaitu  
Sudianto Lim – Vice President Head 
of Application IT PT Asuransi Jiwa 
Manulife Indonesia. Diskusi tersebut 
memaparkan efektivitas, efi siensi, 
kemudahan dan keamanan dalam 
pemrosesan legalisasi dokumen 
dengan tanda tangan digital.

Selain mengurangi jumlah pemakaian 
kertas, dokumen digital juga lebih 
mudah diolah dan disimpan. Akan 
tetapi kebutuhan membubuhkan 
tanda tangan menuntut perlunya 
pencetakan dokumen sehingga 
yang terjadi bukan 100% paperless, 
melainkan less paper. Melalui Wacom 
DTU-1031, Anda mendapatkan 
solusi ideal untuk kebutuhan alur 
kerja (workfl ow) yang memerlukan 

tampilan untuk menulis atau tanda 
tangan secara digital. 

Penggunaan dan pengelolaan 
dokumen digital juga dibahas di 
Seminar “Tata Kelola Dokumen dan 
Pemanfaatannya sebagai Aset” serta 
“Tata Kelola Dokumen Perbankan”. 
Keterbatasan ruang simpan, kecepatan 
pengelolaan dokumen dan keamanan 
menjadi hal penting yang dibahas 
di kedua sesi seminar ini. Untuk 
menjawab kebutuhan tersebut, pt. 
Datascrip menghadirkan Canon 
imageFORMULA DR-C240. Pemindai 
dokumen yang memiliki kecepatan 
hingga 45 halaman per menit (hitam-
putih). Tak hanya itu, Canon DR-C240 
juga memiliki fi tur canggih, seperti 
Automatic Document Feeder (ADF) 
untuk mendeteksi ukuran halaman 
secara otomatis. 

Bagi para pemilik atau pengelola 
gedung perkantoran, desainer atau 
pemilik perusahaan, sesi seminar 
dengan topik “Liveable Offi  ce” yang 
dibawakan oleh pakar arsitektur 
Cosmas D. Gozali, menjadi bahasan 
yang menarik. Sebagai rumah kedua, 
kantor harus menjadi tempat yang 
nyaman bagi para karyawan. Lavaro 
ELECK & LUVEK pun menjadi solusinya. 
Dengan desain yang inovatif, minimalis 
dan modern, kursi susun yang 
merupakan hasil kolaborasi ITOKI dan 
pt. Datascrip ini sangat tepat untuk 
kebutuhan ruang dengan kapasitas 
besar seperti auditorium, ruang 
meeting, ruang kelas dan bisa juga 
digunakan sebagai kursi kerja. Dengan 
troli khusus yang bisa menampung 
hingga 40 kursi secara vertikal, 
Lavaro ELECK & LUVEK memberikan 
kemudahan dalam pengaturan layout 
atau pun penyimpanan. 

Nah, di tengah kondisi perekonomian 
seperti saat ini, berpikir secara efi sien 
dan tepat menjadi penting agar 
perusahaan bisa mendapatkan 
maksimal. Dengan adanya 
dukungan dari 
pt. Datascrip, semoga 
Anda siap mengambil 
hasil yang maksimal 
di tengah tantangan
yang ada.

Canon DR-C240

Para peserta Datascrip Solution Days 
2015 menyimak topic “5 Challenges for 
Procurement Department in 2015” yang 
dibawakan oleh konsultan dan trainer 
Andi Daniel, ST., MBA.

Lavaro ELECK & LUVEK



dua mode untuk dapat tersambung tanpa kabel ke 
banyak komputer; mode Projector Access Point (PjAP) 
berfungsi menyambungkan proyektor dengan jaringan 
yang ada serta komputer yang ada di jaringan tersebut, 
lalu melakukan proyeksi.

Proyektor ini juga menawarkan fungsi PC-Free Multi 

Projection yang memungkinkan pengguna mempro-
yeksikan gambar format JPEG berukuran besar (di atas 
10912 × 8640) lewat port USB tanpa harus menggunakan 
komputer. Dengan mengaktifkan fungsi PC-Free Multi 
Projection, sebanyak sembilan proyektor XEED WUX500 
dapat disambungkan bersama untuk memproyeksikan 
sebuah gambar JPEG berukuran besar yang jernih. Pengguna 
dapat mengoptimalkan fungsi Thumbnail Display untuk 
melihat seluruh gambar sekaligus dan dapat membuat 
transisi gambar seperti Crossfade. 

“Canon XEED WUX500 merupakan proyektor dengan 
fi tur-fi tur operasional mutakhir namun tetap fl eksibel 
pengoperasiannya. Proyektor ini dirancang untuk kebutuhan 
para profesional di berbagai bidang yang membutuhkan 
kualitas tinggi dalam proyeksinya. Mulai dari pendidikan, 
kesehatan, sampai industri kreatif,” ujar Merry Harun – 

Canon Division Director, pt. Datascrip.

Canon meluncurkan proyektor terbaru untuk 
melengkapi seri XEED-nya dengan teknologi LCOS 

(Liquid Crystal on Silicon), yakni XEED WUX500. 
Teknologi LCOS menyuguhkan kualitas gambar yang 
memukau, dan fl eksibilitas pemakaian, dengan memadukan 
resolusi WUXGA (1920 x 1200), tingkat kecerahan 5000 
lumens, serta HDBaseT™ terbaru dan pertama di proyektor 
Canon. XEED WUX500 juga dilpersenjatai lensa proyeksi 
Genuine Canon dan sistem optik yang memungkinkan 
proyektor mempertahankan pencahayaan meskipun pada 
jarak pancaran yang berbeda, serta memiliki pergerakan 
lensa atas-bawah 0-60% (vertikal) dan 0-10% (horisontal) 
untuk fl eksibiltas instalasi.

Sebagai proyektor Canon pertama yang dibekali penerima 
HDBaseT™, rangkaian sinyal kontrol, audio dan video HD 
dapat ditransmisikan ke XEED WUX500 melalui kabel 
Ethernet tunggal dengan jarak hingga 100 meter. 

Dengan fungsi Network Multi Projection (NMPJ), XEED 
WUX500 dapat memproyeksikan image dari koneksi 
sederhana point to point baik melalui sambungan 
kabel Ethernet maupun nirkabel. Image tersebut 
juga dapat diproyeksikan ke lebih dari satu proyektor. 
XEED WUX500 dilengkapi koneksi Wi-Fi dengan 

Proyektor Berteknologi LCOS dengan Sambungan Nirkabel
Canon XEED WUX500

business solution6 
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240x
ZOOM

MENGAWASI ASET BERHARGA ANDA 
DENGAN RESOLUSI TINGGI

Dengan maksimal pembesaran 
sampai 240x, kamera jaringan 
Canon series H dan M membuat 
pengawasan terhadap aset berharga 
Anda semakin mudah dan jelas. 

VB-M42/42B VB-H43/43B

OPTIC AL
ZOOM

20x

VB-M620VE VB-H630VE VB-M620D VB-H630D VB-M720F VB-H730F

ANGLE
OF-V IEW

112.6˚

Canon Network Camera

Untuk informasi lebih lanjut hubungi: marselinus@datascrip.co.id

2015-06-1368 CANON NETWORK CAMERA KONTAK.ai   4   17/6/2015   8:52:39 AM
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Banyaknya analisa yang dapat dilakukan membuat 
3D laser scanning sangat menarik, khususnya ketika 
melakukan survei secara detail, bahkan untuk struktur 

bangunan yang paling kompleks sekalipun. Berkat solusi 
hardware dan software yang modern, biaya jasa pemindaian 
kini terjangkau dan dapat bersaing dengan metode 
pengukuran manual.

Sebuah data pengukuran yang lengkap dan dapat 
diandalkan sangat diperlukan dalam tahap pengukuran 
dan perencanaan bangunan, maupun dalam merencanakan 
renovasi - baik untuk ruang interior atau fasilitas outdoor. 
Karena akurasi dari sebuah pengukuran merupakan dasar 
untuk seluruh perencanaan, sedangkan inventaris survei 
pengolahan sederhana dalam bentuk 2D sekarang tidak lagi 
cukup memadai dalam kebanyakan kasus.

Laser Scanning Architecture, perusahaan konsultan 
arsitektur asal Jerman, dapat menunjukkan bagaimana 
kesalahan perencanaan dapat dihindari dan efi siensi proyek 
meningkat berkat menggunakan FARO Focus 3D laser 
scanner. Pengukuran cangkang gedung untuk direnovasi 
dapat dilakukan dengan alat ini. 

Melakukan Perencanaan
Renovasi Bangunan
Lebih Akurat dengan
3D Laser Scanner

Jika perbedaan tersebut terdeteksi pada saat pekerjaan 
konstruksi dilaksanakan, biaya tambahan yang signifi kan 
mungkin akan terjadi, dan kerugian fungsional dalam 
desain bisa muncul. Sebaliknya, kepastian perencanaan 
yang diperlukan dapat dicapai dalam waktu yang singkat 
melalui pengukuran 3D yang diambil dengan FARO laser 
scanner. Keakuratan hasil pengukuran dengan FARO Focus 
3D juga akan digunakan untuk pengukuran façade. 

FARO Focus 3D juga dapat menjadi bagian dari pengamanan 
aset atau bukti data. Pemindaian 3D dengan alat ini berfungsi 
untuk membuktikan dan menggambarkan kerataan 
komponen bangunan. Hal ini memungkinkan keadaan 
bangunan terdokumentasi dengan baik melalui sebuah 
tampilan foto panorama 360 derajat yang berkualitas, dan 
dapat dibuat dengan perangkat lunak FARO SCENE. 

”Dengan membuat pemindaian dalam bentuk 3D 
memudahkan untuk membandingkan status perencanaan 
dengan bangunan yang ada, kesalahan perencanaan 
dapat terdeteksi dalam waktu yang lebih singkat dan dapat 
diperbaiki sebelum tahap konstruksi dimulai”, ujar Gatot 
Priyo Laksono, Division Manager, pt. Datascrip.

FARO Focus 3D X330

Hasil pemindaian bangunan menggunakan FARO 3D Laser Scanner.

Datascrip - The One Stop Business Solutions Company www.datascrip.com
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Touch 3D Stylus merupakan salah satu input device yang dapat 

menghasilkan desain 3D selain software desain 3D dan scanner 3D.  

Touch 3D Stylus berupa alat pengukir yang dapat membantu kita 

untuk membuat objek 3D yang rumit dari awal, ataupun me-retouch 

file 3D yang sudah ada sehingga hasilnya lebih sempurna.

Prinsip pemakaiannya pada dasarnya hampir sama seperti ketika kita 

mengukir secara digital, di mana dengan adanya suatu tongkat yang 

bernama haptic device – kita dapat merasakan feedback  di tangan 

kita pada saat kita mengukir dengan tekanan yang berbeda-beda 

atas suatu objek secara bebas (free form).

Hasil dari proses pengukiran tersebut nantinya dapat dicetak 

menggunakan 3D printer. Touch 3D Stylus sangat cocok untuk 

memenuhi kebutuhan free design modification, desain perhiasan, 

produk, animasi, dan masih banyak lagi.

TouchTM 3D stylus

Kebebasan Berkreasi 3 Dimensi

Kini di genggaman Anda.

Silakan lihat bagaimana cara menggunakan Touch 3D Stylus pada halaman berikut :  
http://surveying-engineering.datascrip.com/product/touch-x/

2015-06-1380 - IKLAN TOUCH STYLUS_KONTAK.ai   1   18/6/2015   10:09:57 AM
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Bila selama ini Anda sering 
kehilangan catatan penting 
pada saat rapat ataupun materi 

presentasi Anda masih membutuhkan 
perangkat komputer tambahan, sudah 
saatnya beralih ke monitor interaktif 
keluaran Panasonic terbaru, Panasonic 

LFB70. 

Panasonic LFB70 merupakan monitor 
sentuh LED multifungsi yang interaktif 
dengan dukungan teknologi mutakhir 
di dalamnya yang dapat membantu 
meringankan pekerjaan presentasi Anda 
menjadi lebih cepat dan efi sien. Bahkan 
Anda bisa langsung membagikan 
catatan-catatan penting di rapat dari 
Panasonic LFB70 ke masing-masing 
peserta rapat melalui e-mail.

Monitor interaktif Panasonic LFB70 
hadir dengan tiga ukuran pilihan, 
yakni 50 inci, 65 inci dan 80 inci 

dengan dimensinya yang ramping 
untuk memberikan kemudahan 
penempatan bahkan di ruangan 
minimalis sekalipun. Selain itu, cukup 
menekan tombol Power, Anda bisa 
langsung menggunakan monitor 
interaktif ini tanpa membutuhkan 
bantuan perangkat PC.

Panasonic LFB70 telah dibekali dengan 
berbagai macam fi tur menarik dan 
salah satunya adalah Multi-touch 

6-titik. Fitur tersebut memungkinkan 

untuk mengenali beragam gerakan 
tangan, seperti gerakan mencubit 
untuk mengecilkan tampilan, maupun 
gerakan menarik untuk memperbesar.

Salah satu kemampuan perangkat 
ini adalah dapat difungsikan sebagai 
papan tulis. Seperti halnya sebuah 
papan tulis, pengguna dapat menulis 
secara bersamaan hingga empat 
orang sekaligus di atas monitornya. 
Hal ini cocok digunakan sebagai media 
diskusi di sekolah, universitas maupun 
di lembaga pendidikan lainnya. Hasil 
catatannya bisa disimpan ke dalam 
fl ash disk maupun internal memori dari 
perangkat interaktif monitor tersebut 
yang dapat menampung hingga 100 
halaman catatan.

Fungsi papan tulis bisa ditambahkan 
dengan menginstal Whiteboard 

Software ke dalam perangkat PC 
Anda. Anda dapat lebih leluasa 
menggunakan monitor ini sebagai 
papan tulis dengan hadirnya menu 
khusus yang hanya muncul dengan 
menggunakan software tambahan 
tersebut. Menu khusus tersebut 
bisa digunakan untuk menggambar 
dengan beraneka warna, menyunting 
gambar, hingga menghapus gambar 
dengan mudah.

Panasonic LFB70 bisa juga digunakan 
sebagai Second Display. Bila Anda ingin 

melakukan presentasi di ruangan yang 
besar, monitor ini bisa dihubungkan 
ke perangkat proyektor yang dapat 
membantu untuk menampilkan 
tampilan presentasi Anda secara 
langsung ke layar besar tanpa 
membutuhkan perangkat PC. Bahkan 
melalui mode Picture-in-Picture, 
pengguna dapat mengkombinasi 
tampilan gambar di atas gambar 
yang dapat memudahkan Anda 
memberikan ilustrasi dengan gambar 
pada saat menyampaikan ide atau 
bahan materi presentasi Anda.

Tidak hanya itu saja, Panasonic 
membenamkan Miracast yang 
memiliki banyak sekali kegunaannya. 
Melalui fi tur tersebut, pengguna bisa 
mirroring tampilan dari perangkat 
gadget  yang menggunakan sistem 
operasi Android 4.2 atau lebih. Dengan 
demikian, Anda bisa memanfaatkan 
fi tur ini untuk mengirimkan dokumen, 
video Full HD, gambar dan suara 
langsung dari perangkat Android 
maupun PC Windows Anda ke monitor 
Panasonic LFB70. Melalui fi tur Miracast, 
pengguna tetap bisa memutar video 
berkualitas HD 1080p hingga 60 frame 
per detik. 

“Panasonic LFB70 menjadi solusi 
terbaik bagi individu maupun 
organisasi yang menginginkan 
efi siensi dalam kegiatan diskusi 
maupun presentasi. Desain yang 
ramping memudahkannya untuk 
ditempatkan dimana saja termasuk 
ruang kerja yang minimalis,” ujar Mia 
Julita selaku Marketing Manager, pt. 
Datascrip.

Kegiatan Presentasi Semakin Efektif dengan 

Monitor Interaktif Panasonic LFB70

Datascrip - The One Stop Business Solutions Company www.datascrip.com
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Telescopic Seating Solution
Pride comes with Space Flexibility

Space Flexibility

Multifunctional space is greatly needed as the price of space increases.

For example, gymnasiums can accommodate both sports with an audience that require seating as well as sports without.

A telescopic seating system is a great solution for creating extra space, allowing the seats to be retracted which maximizes

the effectiveness of a venue.

www.aboutoffice.co.idwww.datascrip.com

2015-06-1310 - KONTAK EDISI (TELESCOPIC SEATING ).ai   1   6/29/2015   2:41:18 PM
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Canon EOS 5DS & EOS 5DSR
Kamera DSLR Profesional Beresolusi Ultra Tinggi

Bagi Anda yang membutuhkan 
sebuah kamera DSLR dengan 
resolusi tinggi, baik untuk 

kebutuhan bisnis maupun pekerjaan 
sehari-hari, Canon baru saja 
meluncurkan dua kamera DSRL 
terbaru beresolusi 50,6 megapiksel, 
yakni EOS 5DS dan EOS 5DSR. 
Kedua kamera tersebut tidak hanya 
dilengkapi dengan teknologi 
mutakhir di dalamnya tetapi juga 
mengusung sensor CMOS 35 mm 

Full Frame, dan prosesor Dual 
DIGIC 6 yang dapat bekerja secara 
optimal dalam menghasilkan foto 
yang tajam dengan detail yang 
menawan. Teknologi Optical Low-

Pass Filter (LPF) Cancellation pada 
EOS 5DSR semakin menyempurnakan 
ketajaman dan detail foto yang 
dihasilkan dari sensor beresolusi ultra 
tinggi tersebut. 

Dengan resolusi gambar yang 
besar, risiko foto menjadi blur yang 
diakibatkan dari guncangan pada 
kamera akan semakin tinggi pula. 
Canon telah mengembangkan fi tur 
Mirror Vibration Control System. Efek 

blur dari guncangan kamera dapat 
berkurang dengan cara meredam 
getaran yang terjadi pada saat cermin 
bergerak. 

Dilengkapi dengan prosesor DIGIC 6 yang 
mutakhir, EOS 5DS dan EOS 5DSR mampu 
memotret secara terus menerus hingga 5 
frames per seconds (fps) dengan resolusi 
penuh 50,6 megapiksel. Agar fokus lebih 
maksimal, sistem AF yang diusung oleh 
kedua kamera ini memiliki 61-titik fokus 
yang setara dengan EOS 5D Mark III 
dan EOS 1DX. Sistem AF yang ditanam 
mampu dengan cepat memfokus objek 
yang diinginkan dan dapat menyesuaikan 
secara otomatis. 

Sistem EOS iTR (Intelligent Tracking and 

Recognition) membuat kamera tetap 
dapat memfokus objek yang bergerak. 
Tak kalah menariknya, kedua kamera 
ini dilengkapi sistem AE terbaru yang 
mengusung 150.000 piksel RGB + Sensor 
Metering IR, sehingga pengukuran 
metering menjadi lebih akurat.

Sebagai tambahan, fi tur Timelapse 

Movie telah ditanamkan ke dalam EOS 

5DS & EOS 5DSR untuk mengabadikan 
pemotretan timelapse yang dapat 
secara otomatis disatukan menjadi 
sebuah fi lm. 

Berkat kemampuannya yang memiliki 
resolusi sangat tinggi, EOS 5DS dan 
EOS 5DSR mampu menghasilkan 
kualitas foto yang mendekati kamera 
medium format, dengan berbagai 
keunggulan yang lebih menonjol 
dibandingkan dengan medium format. 
Kedua kamera terbaru ini  memiliki 
kemampuan serbaguna, khususnya 
dengan kehadiran AF yang superior 
dan kemampuan memotret secara 
kontinu mampu membuat keduanya 
beradaptasi dengan cepat untuk 
mengabadikan objek yang bergerak 
maupun landscape. 

“EOS 5DS dan EOS 5DSR ini sangat tepat 
untuk fotografer yang mengidamkan 
kamera dengan resolusi tinggi setara 
Medium Format dalam fl eksibilitas dan 
kecepatan AF DSLR,” ujar Merry Harun, 
Canon Division Director, pt. Datascrip.
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Setiap foto istimewa terlahir dari visi legendaris. Dan ketika berbicara mengenai sebuah kamera DSLR 
legendaris masa kini, Kamera EOS 5DS dan EOS 5DS R* terbarulah bintangnya. Dengan kecanggihan 
kinerja lebih dari dua kali lipat pada resolusi 50,6 megapiksel, EOS 5DS dan EOS 5DS R* menghadirkan 
detail menakjubkan dengan resolusi yang belum pernah ada sebelumnya.

Dari sana lah sang legenda terlahir.

*tanpa low-pass filter

P A S T I K A N  A N D A  M E N D A P A T K A N  K A R T U  G A R A N S I  D A R I  P T .  D A T A S C R I P

canon (indonesia)   
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Meningkatnya jumlah penumpang pesawat berimbas 
pada padatnya antrean ketika boarding. Bila hal ini 

dibiarkan akan menyebabkan antrian penumpang semakin 
panjang dan berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan 
bahkan mungkin memicu ketidaktertiban di bandara. 
Menjawab kebutuhan tersebut, pt. Datascrip sebagai 
The One Stop Business Solution menghadirkan Argus Self 

Boarding Gates dari KABA.

Self boarding gates berarti begitu penumpang melewati 
pemeriksaan keamanan, penumpang tidak perlu 
menghubungi staf bandara untuk melakukan check-in, 
melainkan dapat melakukan boarding secara mandiri 
dengan aman. Mekanismenya, kartu boarding ditempelkan 
ke alat pembaca. Kartu pun diproses dan data tiket 
dikirimkan ke sistem kontrol. Jika tiket dinyatakan valid, 
maka gerbang akan terbuka dalam hitungan detik. 
Tiket yang digunakan bisa berupa tiket elektronik yang 
tersimpan di ponsel maupun dalam bentuk kertas (sistem 
dapat membaca barcode 2D). 

Argus memberikan tingkat keamanan maksimal karena 
kecanggihan teknologi sensornya dapat mendeteksi 
apabila lebih dari satu orang berusaha menerobos masuk. 

Sebagai tambahan, teknologi ini menjamin tidak ada 
seorang pun yang terjebak di pintu putar. 

“Argus membuat boarding jauh lebih cepat. Penerapan 
boarding otomatis seperti ini juga dapat menghemat 
tempat sehingga dapat diterapkan dalam jumlah banyak 
untuk mengurangi waktu dan panjang antrian,” ujar Sylvia 
Lionggosari – Direktur Divisi pt. Datascrip.

KABA Argus Self Boarding Gates:
Pintu Boarding Mandiri untuk

Atasi Kepadatan Antrian Penumpang

Datascrip - The One Stop Business Solutions Company www.datascrip.com

PEMENANG KUIS
Security System Series

1. Sari Retnowati 
     (Jakarta)
2. Satria Sapoetra 
    (Makassar)
3. Septiyanie 
    (Jakarta)

KABA Argus Self Boarding Gates membuat penumpang dapat melakukan 
boarding secara mandiri dengan aman.

Selamat kepada para pemenang. Tim redaksi KONTAK akan 
menghubungi kembali. Nantikan kuis berhadiah menarik lainnya.

Masing-masing pemenang mendapatkan hadiah menarik berupa 
Voucher Belanja Carrefour senilai @Rp 500.000,-
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Masyarakat kelas menengah di Indonesia terus 
tumbuh dan potensial untuk pertumbuhan 
ekonomi. Melihat potensi tersebut majalah SWA 

dan perusahaan riset pemasaran Inventure menggelar 
Middle Class Forum 2015 dengan mengundang merek-
merek ternama untuk berbagi pengalaman mengenai 
strategi pemasaran terhadap segmen masyarakat kelas 
menengah.  

Dalam presentasi yang bertajuk “Community-based 
Marketing”, Merry Harun – Canon Division Director pt. 
Datascrip menjelaskan kalangan penggemar fotografi  
saat ini semakin luas segmennya, dari siswa taman kanak-
kanak, remaja hingga warga senior. Hal ini didorong oleh 
hadirnya beragam kamera dan situs jejaring sosial yang 
saat ini semakin banyak jumlahnya, mendorong keinginan 
masyarakat untuk berbagi momen penting mereka, baik ke 
sahabat maupun sanak saudara.

Tidak hanya secara online, Canon turut merangkul segmen 
Middle-Class secara offl  ine. Caranya, Canon menjalin 
hubungan baik dengan klub atau komunitas fotografi  yang 
tersebar di berbagai kota besar di seluruh Nusantara. 

Pada ajang Middle Class Forum 2015, SWA dan Inventure 
juga mengumumkan hasil survei “Perilaku Kelas Menengah 
& Scorecard Index 2015”. Survei ini bertujuan untuk 
mengetahui gaya hidup (perilaku) kelas menengah, serta 
merek-merek terbaik yang direkomendasikan oleh kelas 
menengah. Berdasarkan survei tersebut, Kamera DSLR 
Canon menjadi kamera DSLR pilihan masyarakat kelas 

menengah dan meraih penghargaan Indonesia Middle-

Class Brand Champion Consumer’s Choice 2015. 

”Kami berterima kasih atas kepercayaan masyarakat 
terhadap Canon, khususnya para pengguna kamera DSLR 
Canon. Penghargaan ini merupakan pencapaian atas upaya 
Canon untuk senantiasa memenuhi kebutuhan semua 
kalangan penggemar fotografi , termasuk di segmen kelas 
menengah yang terus tumbuh dalam beberapa tahun 
terakhir,” ungkap Merry Harun – Canon Division Director    
pt. Datascrip.

15 the news

Strategi Community-based 
Marketing untuk Menjangkau 
Middle-Class Market 

Merry Harun selaku Direktur Divisi Canon, pt. Datascrip memberikan paparan 
mengenai strategi Community-based Marketing di hadapan Middle-Class Forum.

Tampak dalam gambar (ki-ka): Kemal E. Gani – Pemimpin Umum 
Majalah SWA, Merry Harun – Canon Division Director pt. Datascrip
dan Yuswohady – Direktur Inventure berfoto bersama usai
penyerahan penghargaan Indonesia Middle-Class Brand Champion 
Consumer’s Choice 2015 yang berlangsung pada Kamis, (11/6) di 
Jakarta. Canon meraih penghargaan Indonesia Middle-Class Brand 
Champion Consumer’s Choice 2015 untuk kategori Kamera DSLR. 



Canon Care Center yang memberi-
kan layanan purnajual untuk 

produk-produk Canon, berhasil meraih 
penghargaan Service Quality Award 
2015 dengan predikat Diamond untuk 
dua kategori sekaligus, yakni Kamera/
Kamera Digital dan Printer. Penerimaan 
penghargaan yang diprakarsai oleh 
Carre – Center for Customer Satisfaction 
& Loyalty (Carre-CSSL) dan majalah 

Service Exellence ini berlangsung pada 
22 Mei 2015 di Hotel Mulia, Jakarta. 

“Keberhasilan meraih Service Quality 
Award 2015 untuk kategori Kamera 
dan Printer ini merupakan suatu bentuk 
pengakuan pelanggan akan kualitas 
pelayanan yang diberikan Canon Care 
Center. Kami memahami pentingnya 
menjaga kualitas pelayanan karena 

pelanggan adalah aset yang harus 
dijaga. Terima kasih kepada para 
pengguna produk Canon yang 
memberikan kepercayaan kepada 
kami selama ini. Prestasi ini tentunya 
semakin memotivasi kami untuk terus 
meningkatkan kualitas pelayanan di 
tahun-tahun berikutnya,” ujar Budianto 
Iskandar – Direktur Layanan Purnajual 
pt. Datascrip. 

Layanan yang diberikan Canon Care 
Center mulai dari  carry-in service,  on-
site service, sampai  installation & 
maintenance. Selain itu, juga tersedia 
fasilitas pemesanan layanan  on-
site service  dan pengecekan status 
servis secara  online  untuk produk-
produk Canon melalui website  www.

canon.co.id. Pelanggan juga bisa 
memanfaatkan fasilitas One Number 
Canon Call Center Indonesia di nomor 
021-2922 6000, dan SMS Auto Reply di 
nomor 08121040001,  di mana 
pelanggan juga bisa mengecek status 
perbaikan secara otomatis setiap saat.

the awards16 
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Canon Care Center Menangkan Dua Kategori
Service Quality Award 2015

Tampak pada gambar (ki-ka) : Anton Butar-butar 
– Call Center Assistant Manager Canon Care Center, 
Robby Verjanto – Service Manager Canon Care 
Center, Heru Chandra – Division Manager Canon 
Care Center dan Peter Setiawan – Senior Service 
Manager Canon Care Center usai menerima 
Penghargaan Service Quality Award 2015.

Datascrip Raih
Electronic City Awards 2015

Datascrip selaku authorized distributor  ASUS di Indonesia 
berhasil meraih penghargaan Electronic City Award 

2015 untuk kategori The Smartest Notebook. Penghargaan 
ini diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada ASUS sebagai 
notebook pilihan dengan nilai penjualan dan pertumbuhan 
terbaik sepanjang tahun 2014, di seluruh gerai penjualan 
Electronic City yang tersebar di beberapa kota besar di 
Indonesia.

Dengan diraihnya penghargaan ini menunjukkan ASUS 
merupakan notebook yang banyak dipilih oleh masyarakat 
Indonesia. ASUS melalui pt. Datascrip akan selalu 
menghadirkan produk-produk berkualitas sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat Indonesia. Selain notebook, pt. 
Datascrip mendistribusikan produk-produk ASUS lainnya, 
yaitu: smartphone, tablet, dan personal computer. 

”Prestasi ini suatu hal yang sangat membanggakan 
sekaligus menunjukkan notebook ASUS sebagai salah 

Tampak pada gambar: Mary T. Oetomo – Division Director pt. Datascrip 
menerima penghargaan Electronic City Award 2015 untuk produk ASUS 
kategori The Smartest Notebook.

satu produk yang didistribusikan Datascrip menjadi 
pilihan masyarakat Indonesia. Penghargaan Electronic City 
Awards ini juga menjadi salah satu bentuk komitmen PT 
Datascrip sebagai  one stop business solutions  untuk selalu 
menghadirkan produk-produk berkualitas tinggi dengan 
layanan purnajual yang prima,” ujar Mary T. Oetomo – 
Division Director pt. Datascrip.
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Canon melalui pt. Datascrip selaku distributor tunggal 
produk pencitraan digital di Indonesia mengadakan 

lomba fotografi  bertajuk Canon Street Pixmatography 

yang diselenggarakan di Yogyakarta dan Jakarta. Di 
Yogyakarta ajang ini berlangsung pada 3 Mei 2015 di 
Gedung Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta 
(DIY) dan di Jakarta digelar pada 24 Mei 2015 di area Mal 
Ratu Plaza. Ini adalah pertama kali diselenggarakannya 
lomba foto bertema Street Photography dengan peserta 
yang langsung mencetak foto pilihannya di tempat 
menggunakan printer Canon PIXMA. 

Selain untuk meningkatkan brand awareness terhadap 
Canon di kota Yogyakarta dan Jakarta, kegiatan ini 
juga bertujuan mengasah kemampuan memotret 
street photography. Melalui acara ini diharapkan dapat 
memperluas segmen pasar pengguna printer PIXMA.

Mekanisme lomba Canon Street Pixmatography cukup 
unik karena peserta ditantang untuk mendapatkan karya 
fotografi  terbaiknya dengan waktu yang terbatas, hanya 
90 menit. Tema yang diambil adalah “Jogja Hari Ini” untuk 
perlombaan di Yogyakarta dan “Lenggak-lenggok Jakarta” 
untuk perlombaan di Jakarta.  Para pemenang lomba ini 
mendapatkan beragam hadiah yang menarik, yaitu Canon 
PowerShot SX520, Canon PIXMA iP8770, Canon PowerShot 
S200, Canon PIXMA MG5670, dan Canon PIXMA MG7170.

Selain meluncurkan kamera Canon EOS 5D S dan 5D SR, 
Canon melalui pt. Datascrip mengadakan Seminar 

Canon Grand Presentation 2015 di ballroom Djakarta 
Theater, 30 Mei 2015. Tiga fotografer profesional yaitu: 
Kevin Ou, Yulianus Ladung dan Indra Leonardi, hadir 
berbagi ilmu dan pengalaman menggunakan EOS 5D S dan 
5D SR di hadapan ratusan penggemar fotografi .

Yulianus Ladung mengisi sesi pertama seminar dengan 
tema “Industrial Photography”. Melalui pengalaman 
langsung serta pemahaman mengenai industri berat, dan 
lokasi kerja yang rentan terhadap bahaya, Ladung tidak 
sekadar memberikan hasil foto yang berkualitas, namun 

Seminar Canon Grand 
Presentation 2015

Indra Leonardi saat Seminar Canon Grand Presentation 2015.

Peserta seminar berkesempatan mencoba kamera terbaru Canon EOS 5D S & 5D SR.

juga memberikan visual value bagi kliennya. Di sesi kedua, 
Indra Leonardi berbagi tips bagaimana menjelajahi subjek 
dan melibatkan mereka dengan kepribadian mereka yang 
sebenarnya, untuk menghasilkan foto-foto potret yang 
indah. Di sesi terakhir, Kevin Ou memaparkan beberapa 
karya terbaiknya dalam mengabadikan selebriti papan atas 
dengan teknik pencahaan dan gaya kontemporer.
  
Selain seminar, para peserta bisa menjajal langsung kamera 
terbaru EOS 5D S dan 5D SR. Kedua kamera tersebut tidak 
hanya dilengkapi dengan teknologi mutakhir , tetapi juga 
mengusung sensor dengan resolusi gambar terbesar yang 
pernah dihadirkan dalam sejarah kamera DSLR, yaitu 50,6 
megapiksel.

Semarak Lomba Fotografi  
Canon Street Pixmatography 

Yogyakarta & Jakarta

Para peserta berfoto bersama sebelum dimulainya lomba foto Canon Street Pixmatography 
yang digelar di Mal Ratu Plaza, Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu (24/5).   

Monica Aryasetiawan – Division Manager Canon Consumer System Products Div., 
pt. Datascrip (keempat dari kanan) bersama tim Canon Consumer System Products 
pt. Datascrip, para juri dan para pemenang usai penyerahan hadiah kepada para 
pemenang Canon Street Pixmatography di Yogyakarta, Minggu (3/5). 



Apa itu Fotografi  Industrial?

Sesuai namanya, fotografi  
industrial lebih fokus pada kegiatan 
mendokumentasikan segala sesuatu 
yang terkait dan menjadi karakteristik 
yang khas pada industri tertentu. 
Fotografi  industrial tidak berdiri 
sendiri, melainkan juga memiliki irisan 
dengan kategori fotografi  lain, seperti 
fotografi  forensik, fotografi  dental, 
fotografi  produk, fotografi  lanskap, 
fotografi  jurnalistik dan fotografi  
makro. 

Seperti fotografi  komersial, objek 
dan subjek yang direkam pada 
fotografi  industrial sudah ditentukan 
sebelumnya  sesuai dengan 
kebutuhan pemesan. Sejak tahapan 
diskusi konsep dan kreatifnya, sudah 
dijelaskan apa saja komponen 
dari kegiatan dan kebutuhan yang 
dimiliki oleh pemesan yang akan 
diketengahkan melalui fotografi  
industrial.

Untuk kebutuhan apa? 

Fotografi  Industrial biasanya 
dibutuhkan oleh organisasi atau 
perusahaan-perusahaan yang 
bergerak dalam industri berat 
seperti: Perusahaan minyak dan 
gas, pertambangan, manufaktur, 
konstruksi, dan transportasi.

Berdasarkan sifat dasarnya, maka 
fotografi  industrial dibutuhkan untuk 

mendokumentasikan kegiatan-
kegiatan yang terkait dengan kegiatan 
industrial. Fotografi  Industrial dapat 
digunakan untuk kebutuhan profi l 
perusahaan, laporan tahunan, dan 
laporan teknis progres proyek.

Fungsi utama dari fotografi  industrial 
adalah mendokumentasikan 
kebutuhan pelanggan yang berada 
pada lingkungan/kegiatan yang 
berbahaya, di antaranya: kondisi 
panas/dingin yang ekstrem, lokasi 
peliputan yang rentan terhadap 
ledakan, melibatkan ketinggian atau 
kedalaman.

Apa yang perlu diperhatikan dalam 

Fotografi  Industrial? 

Sama seperti genre fotografi  lain, 
kemampuan fotografi  dasar mutlak 
dikuasai. Namun, di luar itu ada 
beberapa tambahan persiapan serta 
teknik yang dibutuhkan. Beberapa 
persiapan yang perlu diperhatikan 
antara lain terkait keselamatan kerja, 
lokasi, cuaca, dan karakteristik klien.

Perangkat yang dibutuhkan dalam 
fotografi  industrial harus aman 
dan andal di lapangan. Di industri 
minyak dan gas wajib memiliki 
sertifi kat Explosion Proof. Namun 
perangkat tersebut memiliki 
banyak keterbatasan, terutama bila 
digunakan untuk dokumentasi yang 
membutuhkan unsur estetika. Untuk 

itu, Saya selalu menyeimbangkan 
perangkat-perangkat yang akan saya 
gunakan. Jika kebutuhannya adalah 
hasil yang memenuhi kaidah estetika, 
maka saya menggunakan kamera 
digital SLR, seperti: Canon EOS 1D X, 
EOS 5D Mark III atau EOS 5D Mark II.

Fotografer beserta tim produksi wajib 
selalu menjalin komunikasi tanpa 
henti dengan klien. Hal ini untuk 
menghindari masalah-masalah yang 
bisa saja muncul ketika penugasan 
fotografi  dilakukan.

Mengenal Lebih Dekat 
Fotografi  Industrial
Oleh: Yulianus Firmansyah Ladung (Fotografer Profesional)

EOS 1DX

ask the expert18 
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KTP-el adalah kartu iden tas warga negara Indonesia yang menggunakan teknologi smart card dan biometrik untuk menjamin ketunggalan (keabsahan) iden tas pemegangnya. Selain terlihat secara visual, data-data pribadi penduduk pada KTP-el juga tersimpan pada smart card chip yang tertanam pada kartu dan hanya bisa diakses secara algoritma tertentu. Selain menyimpan data pribadi kependudukan, KTP-el juga menyimpan biometrik pemiliknya yang dapat diveri kasi dengan 
menggunakan sidik jari.

Pembaca KTP-el
Tip e   LenCRD - eKTP01

PRAKTIS

• Mesin stand-alone (tidak memerlukan aplikasi tambahan)

• Dapat dihubungkan ke komputer
• Dapat mengkonversi data KTP-el (sebelumnya dikenal dengan E-KTP) 
   ke dalam format Ms. Excel
• Dapat diatur sesuai dengan kebutuhan (customized setting) 

AKURAT

• Sumber data yang akurat
• Memverifikasi kesesuaian data dan sidik jari dengan isi chip dengan cepat

Sertifikasi BPPT 
sesuai dengan 
Permendagri 

No. 34 tahun 2014.

KTP-el ReaderKTP-el ReaderKTP-el Reader
Pastikan KTP-el Asli dengan KTP-el Reader 

yang Praktis dan Akurat.

Pembaca KTP-el merupakan alat untuk membaca 
dan memveri kasi data pribadi penduduk yang 
tersimpan pada chip KTP-el. Dengan menggunakan 
Pembaca KTP-el, KTP-el dapat diveri kasi untuk 
menjamin bahwa KTP-el tersebut dipergunakan 
sebagaimana mes nya oleh pemegangnya yang 
berhak.  

Contohnya di bidang perbankan, seseorang 

memalsukan iden tas saat mengajukan pinjaman

ke bank. Apabila hal ini dak terdeteksi sejak awal, 

maka akan menyulitkan penagihan dan berpotensi 

merugikan bank. Oleh karena itu, diperlukan alat 

yang bisa membaca dan memas kan keaslian KTP. 

Apalagi, saat ini sudah digunakan KTP elektronik 

(KTP-el) yang sebelumnya disebut e-KTP. 

Untuk keterangan lebih lanjut hub: 
(021) 6544515 Ext. 8464 /

benny_setiady@datascrip.co.id

an alat u t k

Veri kasi keaslian Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

merupakan hal yang sangat pen ng untuk menjaga 

keamanan data. Pasalnya, penyalahgunaan ataupun 

pemalsuan KTP oleh pihak yang dak bertanggung 

jawab bisa menimbulkan masalah dan kerugian.
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Bila Anda berminat mendapatkan majalah 

KONTAK secara rutin, kirimkan formulir di 

bawah yang sudah diisi lengkap ke:

Fax: (021) 654 4811-13

Email: kontak@datascrip.co.id

 Ya, saya berminat : 

        Mendapatkan majalah KONTAK gratis 

secara rutin

 Menjadi pelanggan baru

 Ubah informasi seperti di bawah

 Harap kirimkan kepada rekan saya

 Harap tidak mengirimkan lagi

Nama :

Jabatan :

Perusahaan :

Bidang usaha :

Alamat kantor :

Kota : Kode Pos :

Telpon : Email :

HP : Fax :

Tanda tangan  Tanggal

Kepada:

PT Datascrip

Jl. Selaparang Blok B-15 Kav. 9
Kompleks Kemayoran Jakarta 10610

Datascrip - The One Stop Business Solutions Company

Membangun Kerja Tim yang Solid

Membangun kerja tim yang kuat haruslah dimulai dengan adanya 
kepercayaan dan komunikasi yang jelas. Ketika setiap anggota tim saling 
mempercayai dan komunikasi terbina dengan baik, kerja tim pun dapat 
terbina dengan baik. Berikut ini beberapa langkah membangun kerja tim 
yang solid di organisasi maupun perusahaan Anda.   

1. Memahami Tujuan Bersama

Tim yang kuat mengusung visi dan misi yang sama untuk mencapai tujuan 
bersama. Dengan begitu, ketika tim Anda menargetkan pencapaian 
tertentu dalam sebuah proyek, setiap anggota tim akan berupaya 
menyelaraskan pekerjaan dan usahanya untuk mencapa target tersebut.  

2. Fokus pada Hal Positif

Untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif setiap anggota tim 
hendaknya berusaha fokus pada hal-hal yang positif. Oleh karena itu, 
hindari mengeluh pada saat bekerja bersama tim. Keluhan-keluhan 
yang dilontarkan sesama anggota tim bisa mengganggu semangat 
positif dalam tim. Ibaratnya, seperti kebocoran kecil yang jika dibiarkan 
membesarkan bisa menenggelamkan sebuah kapal.  

3. Bijak Mengisi Waktu

Cara Anda mengisi dan menggunakan waktu serta mengatur pekerjaan 
akan berdampak pada tim, proyek dan organisasi. Pandai-pandailah 
mengelola waktu agar Anda bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu 
sehingga tidak mengganggu target yang telah Anda dan tim sepakati 
bersama. 

4. Menjadi Pendengar yang Baik

Menjadi pendengar yang baik dapat membantu seseorang untuk lebih 
teliti memperhatikan petunjuk dan saran sehingga bisa mengurangi 
kesalahpahaman. Anggota tim akan merasa lebih dihargai ketika 
pemimpinnya mau mendengarkan informasi ataupun ide dari anggota. 

5. Merancang Aktivitas Team Building

Buatlah aktivitas yang sesuai dengan karakter tim dan dapat membangun 
semangat tim. Luangkan waktu bersama tim untuk bersantai dan 
bercengkrama agar menyegarkan suasana dan mengompakkan tim.  

6. Evaluasi

Lakukanlah evaluasi terhadap program-program yang dilakukan tim Anda. 
Kumpulkan feedback dan diskusikanlah bersama tim. Berdasarkan evaluasi 
tersebut, Anda pun bisa menyesuaikan lagi program-program kerja yang 
akan dilakukan. Komunikasikan target, tujuan dan program-program 
secara teratur dengan tim Anda.

(Diolah dari berbagai sumber)
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Q
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quiz22 

Pemenang
QUIZ KONTAK EDISI  1/2015:

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di 

bawah ini dan tulis/isi jawaban Anda di 

form yang tersedia di www.datascrip.
com/kuiskontak. Tiga pemenang yang 

beruntung akan mendapatkan voucher 
KFC senilai masing-masing Rp. 100.000

Batas pengiriman jawaban sampai dengan 
31 Agustus 2015. Pemenang akan diumumkan 
di Kontak Edisi 3/2015.

Datascrip - The One Stop Business Solutions Company

INSPIRATIONAL 
QUOTES

“Leadership and learning are indispensable to each other” 
– John F. Kennedy –

“With self-discipline most anything is possible” 
– Theodore Roosevelt –

“Do not fear mistakes. You will know failure.
Continue to reach out”
– Benjamin Franklin –

“Fall seven times and stand up eight”
– Japanese Proverb –

Seorang karyawan sedang 
bingung untuk mencari 
jasa laundry untuk 
mencuci jasnya yang 
hendak digunakan 
olehnya menjelang 
acara penting di 
perusahaannya. Di 
dalam perjalanan 
mencari jasa laundry, 
ia berhenti setelah 
melihat sebuah papan toko 
bertuliskan ”Pelayanan laundry 
buka 24 jam”.

Setelah ia menjelaskan kebutuhannya kepada pegawai toko laundry 
tersebut, ia pun lantas berkata, “Saya akan kembali esok hari untuk 
mengambil jas tersebut, ya.”

“Oh, tapi jas Anda baru akan selesai dicuci hingga tiga hari ke depan,” 
ujar si pelayan toko tersebut.

“Tulisan di toko Anda buka selama 24 jam. Kenapa jas saya baru 
selesai sampai tiga hari ke depan?” protes si karyawan.

“Ya memang benar tertulis seperti itu. Namun, kami hanya bekerja 
delapan jam sehari. Hari ini delapan jam, esok hari delapan jam, dan 
lusa delapan jam. Itulah pelayanan laundry buka 24 jam yang ada di 
toko kami,” ujar si pelayan toko.

Buka 24 Jam

1.  Nansy Saridewi Bogor
2.  Zunan arief Yogyakarta
3.  Riaman Silalahi DKI Jakarta

dang
cari 
uk 
g
n 

 
i 
n 
ry, 

elah 
toko 

laundry 

m

1.  Sudah berapa kali Datascrip Solution Days 
 diadakan?
  a. Satu
  b. Dua
  c. Tiga
  d. Empat

2.  Apa nama alat untuk memindai ruangan?
  a. Canon EOS 5D SR
  b. FARO Focus 3D
  c. Panasonic LFB70
  d. KABA Argus

3.  Berapa kemampuan resolusi yang bisa dihasilkan   
 kamera EOS 5D S / 5D SR?
  a. 65 megapiksel
  b. 50,6 megapiksel
  c. 46,5 megapiksel
  d. 20,6 megapiksel

4.  Di mana Lomba Fotografi  Canon Street 
 Pixmatography diadakan?
  a. Jakarta dan Bandung
  b. Jakarta dan Medan
  c. Jakarta dan Yogyakarta
  d. Jakarta dan Surabaya
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MX537
9.7ipm Black/ 5.5ipm Colour

Auto 2-sided Print
15.0ipm Black/ 10.0ipm Colour

Individual Ink, Ethernet,
Auto 2-sided Print, 2.5” LCD Display

MX727

Office All-in-One Printer
PIXMA MX497

ISO Standard Speed

Print

4.4ipm8.8ipm
Black

PIXMA MX497 cocok bagi pengguna yang ingin mempunya printer 
dengan fungsi lengkap mulai dari Print, Scan, Copy, hingga FAX. Ditambah 
dengan fitur Auto Document Fedeer (ADF) membuat pengguna dapat 
melakukan proses Scan, Copy dan FAX hingga ukuran Legal/Folio. Semua 
keunggulan yang dimiliki PIXMA MX497 tentunya untuk memenuhi 
semua kebutuhan cetak Anda.
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