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Datascrip Online Store
Referensi Belanja Online yang Tepercaya
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Tips
Menata Ruang Kerja
di Rumah
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hello!

Dari Redaksi
Selamat Tahun Baru, pelanggan Datascrip yang
kami hormati.
Kami berharap Anda senantiasa diberikan kesehatan dan semangat untuk menjalani aktivitas di
tahun yang baru ini. Pada KONTAK edisi ini, kami
mengulas tentang situs belanja online Datascrip
yang memiliki dukungan sistem distribusi dan
logistik dari Sabang hingga Merauke.
Maraknya online shop di Indonesia tak lepas

cover

dari perkembangan dunia internet dan
bertumbuhan
pengguna
smartphone.
Konsumen tinggal klik, pesan, barang pun
diantar langsung ke tempat tujuan. Faktor
kepraktisan tersebut harus didukung oleh
kesiapan pengadaan dan pengantaran
barang dari penyedia jasa online shop. Kualitas
barang, kecepatan dan ketepatan dalam
pengantaran barang pun harus menjadi
prioritas. Hal inilah yang dilakukan oleh pt.
Datascrip melalui Datascrip Online Store.

tips
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Menata Ruang Kerja
di Rumah

Memiliki ruang kerja yang nyaman
dan membantu Anda tetap
produktif, sekalipun bekerja dari
rumah tentu menyenangkan. Apa
saja yang perlu diperhatikan untuk
menata ruang kerja di rumah?
Simak tipsnya.
Irwan Gunadi
Juara Harapan CPMI 2016 Surabaya
Tema 2 Kategori Umum

Selain itu, kami juga telah menyiapkan
informasi mengenai sejumlah produk
terbaru untuk mendukung aktivitas Anda,
diantaranya kamera mirrorless Canon EOS
M5, printer inkjet multifungsi Canon PIXMA
TS8070, smartphone Huawei P9, serta
monitor BenQ SW2700PT. Tak ketinggalan
rubrik Leisure yang menceritakan perjalanan
fotografer Don Hasman menyusuri Via de La
Plata di Spanyol sepanjang 1.006 km.
Selamat membaca!

12

business
solution

Aktif di Tempat Kerja
dengan Kursi
yang Dinamis

Kursi Turn Around yang
desainnya menyerupai bar stool
ini nyaman digunakan untuk
jam kerja atau sesi rapat yang
panjang. Sebuah kombinasi
antara kenyamanan dan
keergonomisan.

dearkontak

main story
ZenFone 3 sangat mumpuni untuk mendukung
aktivitas harian saya. Hasil jepretan kameranya
juga oke sehingga cocok untuk saya yang gemar
fotografi. Dengan harga yang relatif terjangkau
tampilannya pun terlihat sangat premium dan
cantik dengan balutan material logam dan kaca.
Renhard Harjanto – Jurnalis

Datascrip - The One Stop Business Solutions Company

Datascrip Online Store

Referensi Belanja Online yang Tepercaya
untuk Kebutuhan Bisnis Anda
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Bisnis online shop harus didukung oleh kesiapan pengadaan dan
pengantaran barang. Kualitas barang, kecepatan dan ketepatan
dalam pengantaran barang harus menjadi prioritas.

www.datascrip.com
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Kantor Penjualan Cabang (KPC) Datascrip
Manado, Hadir Lebih Nyaman dan
Lengkap dengan Canon Image Square

business solution

BenQ SW2700PT
Monitor dengan Akurasi
Warna Tinggi
untuk Fotografer

20

leisure

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
E-mail: info@datascrip.co.id
KANTOR PENJUALAN CABANG:
MEDAN
Jl. Raden Saleh No. 65-67 Medan 20111
Tel. (061) 457 5081, 451 4633
Fax: (061) 457 5010
E-mail: kpc_medan@datascrip.co.id
PADANG
Jl. Proklamasi No. 51E
Padang 25122
Tel. (0751) 840 350-51
Fax: (0751) 753 0086
E-mail: kpc_padang@datascrip.co.id
JAMBI
Jl. Kolonel Abunjani No. 9 RT. 019/RW. 006
Kel. Selamat, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi 36129
Tel. (0741) 306 3927
E-mail: kpc_jambi@datascrip.co.id

Perjalanan 1.006 km Menyusuri Via de La Plata
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PALEMBANG
Jl. Residen H. Abdul Rozak No. 24,
Palembang 30114
Tel. (0711) 713 699
Fax: (0711) 714 742
E-mail: kpc_plg@datascrip.co.id
PEKANBARU
Komplek Riau Business Center Blok F-03,
Jl. Riau, Pekanbaru 28292
Tel. (0761) 864 502, 860 132, 787 0375
Fax: (0761) 864 503
E-mail: kpc_pekanbaru@datascrip.co.id
BANDUNG
Jl. Lengkong Besar No. 3-A, Bandung 40261
Tel. (022) 423 2230, 423 2252
Fax: (022) 420 3865
E-mail: kpc_bandung@datascrip.co.id
SURABAYA
Ruko Icon 21 Kav. R-37
Jl. Dr. Ir. H. Soekarno (MERR2C)
Klampis Ngasem Sukolilo, Surabaya 60117
Tel. (031) 9900 5112 (hunting)
Fax: (031) 99005113
E-mail: kpc_surabaya@datascrip.co.id

Sekelumit pt. Datascrip – BUSINESS SOLUTIONS
Datascrip adalah perusahaan yang memasarkan dan menjual mesin,
perangkat digital, furnitur, alat survei, stationery dan sistem yang
diperlukan dalam bisnis dan perkantoran.

BALIKPAPAN
Komplek Balikpapan Superblok (BSB) Blok F-07
Jl. Jendral Sudirman, Balikpapan 76114
Tel. (0542) 882 0552, 882 0270
Fax: (0542) 882 0566
E-mail: dtsbpp@datascrip.co.id

PENANGGUNG JAWAB UMUM Irwan Kamdani PEMIMPIN REDAKSI Siska Wahyuningrum
ANGGOTA DEWAN REDAKSI Irvan Firdaus, Mohamad Husni Mubarak, Andhika Octa, Astri
Kharina DESAIN/LAYOUT Stefanus Tugiman KONTRIBUTOR Divisi & Korporat PT Datascrip
ALAMAT REDAKSI kontak@datascrip.co.id

www.datascrip.com

MAKASSAR
Jl. Sam Ratulangi No. 4, Makassar 90125
Tel. (0411) 875 211, 875 225
Fax: (0411) 854 402
E-mail: kpc_makassar@datascrip.co.id
MANADO
Gedung Griya Sintesa Lt. 1
Jl. Dr. Soetomo, Manado 95122
Tel. (0431) 845 639
Fax: (0431) 845 636
E-mail: kpc_manado@datascrip.co.id

Datascrip - The One Stop Business Solutions Company
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Datascrip Online Store
Referensi Belanja Online yang Tepercaya
untuk Kebutuhan Bisnis Anda

F

enomena maraknya online
shop di Indonesia tidak lepas
dari pesatnya perkembangan
internet dan semakin bertambahnya pengguna smartphone. Ada
berbagai alasan mengapa saat ini
online shop semakin ramai di Indonesia,
salah satunya adalah memberikan
kemudahan dan menghemat waktu
tanpa harus perlu keluar rumah.
Konsumen tinggal klik, pesanan pun
diantar langsung ke tempat tujuan.

Faktor kepraktisan tersebut harus
didukung oleh kesiapan pengadaan
dan pengantaran barang dari penyedia
jasa online shop. Kualitas barang,
kecepatan dan ketepatan dalam
pengantaran barang harus menjadi
prioritas, seperti yang dilakukan oleh
Datascrip Online Store.
Datascrip
Online
Store
mulai
diperkenalkan pada tahun 2012 sebagai
situs untuk menjual berbagai macam

Armada operasional logistik PT Datascrip siap mengantarkan pesanan pelanggan.

produk-produk yang didistribusikan
oleh Datascrip dan bergaransi
resmi Datascrip. Hadirnya Datascrip
Online Store ini dapat memberikan
kemudahan bagi para konsumen
untuk
membeli
produk-produk
yang didistribusikan oleh Datascrip,
seperti Canon (Camera & Camcorder,
printer, scanner, tinta dan kertas foto),
Panasonic Camcorder, Notebook (Asus,
HP dan Acer), Computer Accessories &
Peripherals (SanDisk, Logitech, Wacom),
Smartphone & Tablet (Asus, Huawei),
proyektor (Optoma, Panasonic, Canon),
Office Supplies (Kertas PaperOne™,
STABILO®, Mapen, Pronto, Tombow)
dan masih banyak lagi.
Para konsumen individu maupun
korporat di seluruh Nusantara yang
membutuhkan produk-produk tersebut bisa membelinya di Datascrip
Online Store. Pelanggan cukup mengklik
store.datascrip.com,
pesan
barang yang diinginkan, barang
pun akan diantar ke tempat tujuan.

Datascrip - The One Stop Business Solutions Company
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Ketersediaan produk dan sistem manajamen pergudangan tertata dengan baik untuk menjaga distribusi logistik berjalan dengan lancar.

“Saya puas dengan
layanan Datascrip Online
Store. Proses pembayaran
mudah termasuk jika ingin
menggunakan kartu kredit
dan pengirimannya juga
cepat. Pengalaman saya,
jika hari ini pesan dan bayar,
besoknya barang sudah
datang di kantor saya,” ujar
Priadi Sadikin, pelanggan
Datascrip Online Store.

Karena adanya dukungan Departemen
Logistik yang prima, Datascrip Online
Store dapat melayani pengiriman
barang dari Sabang hingga Merauke.
Saat ini, Datascrip memiliki 10 kantor
cabang di berbagai kota besar, service
center yang tersebar di 12 kota besar,
serta depo-depo di berbagai lokasi
strategis di Indonesia yang dapat

Datascrip berkomitmen agar barang yang dibeli, sampai ke tangan pembeli, dalam kurun waktu
yang dijanjikan dan tanpa kerusakan apapun.
www.datascrip.com

menjangkau pelanggan di seluruh
Nusantara.
Selain berbelanja, konsumen juga
dapat menikmati berbagai promo
menarik di Datascrip Online Store,
mulai dari gift voucher dengan
pembelanjaan nominal tertentu,
hingga gratis gift untuk barang-barang
premium tertentu.
“Datascrip Online Store akan terus
mengikuti perkembangan zaman.
Kami ingin Datascrip Online Store
menjadi pilihan utama pelanggan
ketika berbelanja kebutuhan kantor
dan bisnis secara online. Kami juga
memiliki pelanggan setia yang
berbelanja secara rutin di Datascrip
Online Store. Kami selalu memastikan
barang yang dibeli, sampai ke tangan
pembeli, dalam kurun waktu yang
dijanjikan dan tanpa kerusakan
apapun,” ujar Liana Setiawan, Direktur
Penjualan, pt. Datascrip.
Datascrip - The One Stop Business Solutions Company
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Serunya Cetak Foto
dengan Canon PIXMA TS8070

Dengan teknologi NFC atau Wi-Fi
Direct® yang ada, pengguna cukup
menggunakan aplikasi Canon PRINT
Inkjet / SELPHY untuk mencetak
dan memindai dokumen atau foto
langsung dari smartphone atau tablet
yang berbasis sistem operasi iOS atau
Android. Selain itu, layanan PIXMA Cloud
Datascrip - The One Stop Business Solutions Company
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Systems Products Div. pt. Datascrip.

eru rasanya jika bisa cetak foto
koleksi langsung dari smartphone,
apalagi dicetak dengan kertas
ukuran persegi seperti Instagram.
Canon melalui pt. Datascrip sebagai
authorized distributor-nya di Indonesia,
menghadirkan printer PIXMA TS8070
yang bisa cetak langsung dari
perangkat mobile. Untuk melengkapi
keseruan mencetak foto, Canon juga
mengeluarkan kertas foto terbaru
dengan berbagai ukuran.
Printer multifungsi PIXMA TS8070 ini
memiliki desain ringkas dan pilihan
warna trendi hitam, merah dan coklat.
Dengan dimensi yang hanya 372 x 324 x
139 mm bisa ditempatkan di ruang yang
minimalis, sekaligus bisa terlihat indah.

M

Selain Photo Paper Plus Glossy II PP201 ukuran 5x5 inci, juga hadir kertas
foto PP-208 dengan berbagai ukuran
mulai dari 4x6 inci, A4 dan A3, bahkan
tersedia pula Photo Sticker PS-308R
dan PS-208R untuk keperluan fun
printing.

Link juga memudahkan pengguna
untuk mencetak file dari layanan media
sosial seperti Facebook, Instagram, serta
aplikasi cloud storage seperti Evernote,
Dropbox, dan Google Drive.
“Printer TS8070 memiliki kemampuan
cetak yang luar biasa, cocok untuk
pecinta foto yang ingin menuangkan
karyanya di atas kertas foto. Dengan
maraknya
pengguna
Instagram,
posting foto dapat dicetak lebih mudah
dengan TS8070 dan kertas foto sudah
tersedia dengan ukuran unik yaitu
5x5 inci,” ujar Monica Aryasetiawan,
Division Manager Canon Consumer

Kualitas
cetak
TS8070
sangat
mengagumkan, baik untuk mencetak
dokumen atau foto. Printer ini
memiliki sistem tinta dengan 6 katrid
warna, termasuk tinta abu-abu untuk
menghasilkan tingkatan gradasi warna
yang lebih solid. Untuk cetak foto
pun terasa maksimal karena printer
ini dilengkapi dengan fitur Borderless
Printing yang dapat mencetak foto
satu halaman kertas penuh, tanpa tepi.

www.store.datascrip.com
www.datascrip.com
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Smartphone Premium

Berfitur Kamera Canggih

B

agi Anda yang gemar memotret dengan menggunakan
smartphone, Huawei P9 hadir untuk memenuhi
kebutuhan tersebut. Huawei P9 hadir untuk
memenuhi kebutuhan fotografi dengan berbagai macam
fitur mewah di dalamnya. Dirancang sedemikian rupa,
Huawei P9 memiliki tampilan yang mewah dengan dimensi
yang ringkas untuk memberikan kemudahan penggunaan
sehari-hari. Kehadiran P9 merupakan kolaborasi antara
Huawei dan Leica untuk memberikan kualitas foto yang apik
dan istimewa dari sebuah smartphone.
Bagian bodinya, Huawei menggunakan metal dengan
desain yang simple namun tetap elegan. Lekukan bodinya
yang ergonomis serta memliki ketebalan hanya 1,7mm,
membuat Huawei P9 nyaman tidak hanya di genggaman
tangan melainkan ketika disimpan di dalam saku pakaian.
Hadir dengan layar berukuran 5,2 inci Full HD (1920x1080)
mampu menghasilkan warna yang tajam dan seperti
aslinya. Prosesor Kirin 955 Octacore dan dukungan memori
RAM 3GB yang membuat Huawei P9 memiliki kinerja yang
tinggi. Agar smartphone ini dapat digunakan sepanjang
hari, Huawei menyematkan baterai berkapasitas tinggi,
3000mAh.

bunga yang berwarna-warni, ataupun menangkap
momen unik di jalanan dalam nuansa hitam-putih, dengan
menggunakan Huawei P9. Kombinasi resolusi kamera
yang tinggi, 12 Megapiksel kamera Huawei P9 mampu
menangkap warna (RGB) maupun hitam-putih (BW) dengan
kualitas yang tajam. Dibekali dengan laser autofokus dan
memiliki kemampuan efek bokeh yang menawan, Huawei P9
mampu diandalkan untuk memotret dalam segala momen.
Selain itu, hasil jepretannya bisa langsung diunggah ke
berbagai media sosial. Di bagian depannya terdapat kamera
8 Megapiksel yang mampu mengabadikan foto selfie atau
wefie di dalam lingkungan yang minim cahaya sekalipun.
“Huawei P9 merupakan smartphone mewah yang didukung
oleh fitur kamera yang andal. Selain nyaman untuk
digunakan dalam kegiatan sehari-hari, Huawei P9
juga dapat memanjakan para pecinta fotografi
smartphone dengan hadirnya fitur kamera
ganda yang menggunakan lensa Leica
yang sudah teruji kualitasnya,” ujar
Bobby Ivan, Division Manager,
pt. Datascrip.

Dukungan sistem operasi Android 6.0 memberikan
kemudahan dan kelancaran dalam penggunaan sehari-hari.
Agar smartphone ini tetap terjaga keamanannya, fitur sidik
jari tersedia di bagian belakang bodinya.
Dari lini kamera, Huawei P9 menyematkan dua kamera di
bagian belakangnya. Anda dapat mengabadikan keindahan

Datascrip - The One Stop Business Solutions Company
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Biaya Rapat dan
Perjalanan Dinas Kantor
Tinggi ?
Beralihlah ke Logitech ConferenceCam,
Menembus Batas Ruang & Waktu.

D

engan semakin bertambahnya tuntutan dari
perusahaan untuk bekerja secara cepat dan efisien
maka terkadang perjalanan dinas ke suatu daerah ataupun
dari kantor cabang ke kantor pusat untuk mengikuti
rapat dirasakan sudah tidak begitu efektif lagi, mengingat
sekarang ada banyak alat komunikasi yang bisa digunakan
untuk melakukan koordinasi. Adapun kendala yang sering
dihadapi dengan alat komunikasi konvensional adalah
tidak bisa bertatap muka dan tidak dapat membahas
pokok bahasan yang datanya ada di dalam komputer.
Beberapa perusahaan yang sudah memanfaatkan teknologi
biasanya membeli sebuah sistem video conference yang nilai
investasinya cukup mahal, padahal banyak perusahaan yang
skalanya belum terlalu besar mempunyai beberapa kantor
cabang dan sering melakukan rapat koordinasi, sehingga
mereka cenderung meminta karyawannya datang ke kantor
pusat untuk melakukan rapat tersebut.
Demi menjawab kebutuhan komunikasi tersebut, Logitech
menghadirkan produk ConferenceCam yang dapat
digunakan dengan sistem konferensi dari Cisco, Microsoft
Lync, Zoom, Skype, Skype for Business dan berbagai sistem
yang ada, baik yang gratis maupun berbayar.

Hal ini membuat nilai investasi awalnya sangat terjangkau
jika dibandingkan solusi yang tersedia di pasar saat ini. Tidak
hanya itu, kamera conference Logitech ini juga memiliki
sistem plug & play tanpa memerlukan instalasi software
apapun sehingga sangat memudahkan bagi pemakainya.
Luar biasa bukan?
Logitech ConferenceCam dapat digunakan di ruang rapat
berskala sedang dari grup yang berisi 10-14 orang, bahkan
hingga 20 orang, dengan kualitas gambar HD 1080p dan
harga yang terjangkau. Pengguna kamera video conference
ini dapat menjangkau audio hingga 20 kaki/6,1 meter
(28 kaki/8,5 meter dengan mikrofon tambahan opsional)
dan memiliki kemampuan zoom hingga 10x, yang akan
menghasilkan kualitas gambar yang jernih dan tidak pecah.
Untuk melengkapi kenyamanan pengguna, Logitech
ConferenceCam juga menyuguhkan Right Light Technology
yang dapat mengkoreksi cahaya secara otomatis jika ada
cahaya berlebih atau kurang di dalam ruangan sehingga
gambar yang ditampilkan akan lebih jelas. Jika Anda
menggunakannya pada ruangan yang cukup besar, jangan
khawatir, karena kamera video conference dari Logitech
memiliki sudut pandang yang luas hingga 90 derajat.

Jika Anda berminat, langsung hubungi Katya Sanjaya – Marketing Datascrip – di (021) 6544515 ext. 8526 atau melalui
e-mail ke: katya_sanjaya@datascrip.co.id

www.datascrip.com

Datascrip - The One Stop Business Solutions Company

10 business solution

Hitung Uang Cepat, Akurat
dan Aman dengan

Mesin Sortir GRG
Banking CM100V

C

M

Y

Keterangan rincian
jumlah nominal uang
yang dihitung

Keterangan jumlah
lembar uang
sebanyak 21 lembar

Keterangan jumlah
nilai uang sebanyak
Rp 700.000
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CY

Mesin sortir GRG Banking CM100V juga dapat menampilkan
secara rinci jumlah pecahan uang yang dihitung.

CMY

K

P

eredaran uang tunai di Indonesia sangat besar.
Masyarakat masih banyak mengandalkan uang tunai
untuk melakukan berbagai transaksi. Di sisi lain, hal
ini dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung
jawab dengan menggunakan uang palsu untuk
melakukan transaksi. Jika dilihat secara kasat mata, wujud
fisik uang palsu yang beredar saat ini pun semakin sulit
dibedakan dengan yang asli.
Bank, money changer, retail, serta perusahaan lain yang
banyak bersentuhan dengan transaksi uang tunai
tentunya membutuhkan alat yang dapat menghitung
sekaligus mendeteksi keaslian uang secara cepat
dan akurat. Berapa banyak waktu yang terbuang jika
penghitungan dan pengecekan ribuan lembar uang
dilakukan secara manual.

Proses penghitungan uang dengan cepat, akurat dan aman
bisa dilakukan dengan mesin sortir GRG Banking CM-100V
yang didistribusikan secara resmi oleh pt. Datascrip. Mesin
ini mampu mendeteksi keaslian sekaligus menghitung uang
tunai dalam waktu yang cepat dan akurat.
Dibekali dengan teknologi yang dapat mengidentifikasi
ultraviolet (UV), infrared (IR), magnetik, ketebalan dan
contact image sensor (CIS), mesin sortir GRG Banking
Datascrip - The One Stop Business Solutions Company

CM100V dapat mendeteksi noda, robek dan cacat pada
lembar uang kertas. Teknologi OCR yang ada dapat
mendeteksi sekaligus merekam nomer seri uang, sehingga
ketika terjadi duplikasi atau perbedaan nomer seri yang
tidak sesuai dengan ketentuan maka uang yang dihitung
akan masuk ke slot reject.
“Mesin sortir GRG Banking CM100V ini tidak sekadar
menghitung dan mensortir uang palsu, namun bisa
memilah uang kertas berdasarkan kondisi fisiknya,
nominal, versi dan jenis mata uang,” ujar Moniq Prima –
Assistant Marketing Manager pt. Datascrip.
Pengguna tidak perlu repot-repot memisahkan jenis
uang. Mesin ini akan secara otomatis mendeteksi dan
menghitung jumlah lembaran dan total nominalnya.
Mesin ini dapat menghitung hingga 8 mata uang, serta
dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Jika pengguna
ingin mendeteksi lembaran uang kertas yang sudah terlalu
lusuh, bisa ditentukan tingkatannya
pada menu pengaturan. Jika ada
perubahan atau penambahan mata
uang baru, mesin ini disesuaikan
pengaturannya. Dengan mesin sortir
GRG Banking CM100V menjadi lebih
produktif, efektif dan efisien.
www.datascrip.com
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Professional
from Photo to Print

Designed for Eﬃciency,
Delivered in Quality

RED LINE FOR PROFESSIONALS

www.datascrip.com
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Aktif di Tempat Kerja
dengan Kursi yang Dinamis

P

ola aktivitas kita turut memengaruhi kesehatan. Sejumlah
penelitian mengungkapkan kebiasaan aktif selama jam kerja dapat
membantu mencapai kondisi badan
yang lebih sehat. Oleh karena itu,
kita perlu sebisa dan sebaik mungkin
memperhatikan kuantitas dan kualitas
aktivitas kita di tempat kerja.
Kuantitas bisa dilihat antara lain dari
seberapa lama kita duduk diam di kursi
kantor dibandingkan aktif bergerak
selama jam kerja. Banyak bergerak
membuat badan terasa bugar.
Sementara itu, kualitas dapat dilihat
dari pola duduk kita. Ketika pekerjaan
membuat kita harus duduk dalam
periode yang lama, pilihlah kursi
ergonomis yang dapat mendukung
pergerakan mikro pada panggul dan

Datascrip - The One Stop Business Solutions Company

memperlancar peredaran darah di
tulang belakang.
Sedus melalui pt. Datascrip sebagai
distributornya, hadir dengan kursi
ergonomis pilihan. Salah satunya, kursi
Turn Around. Kursi yang desainnya
menyerupai bar stool ini nyaman
digunakan untuk jam kerja atau
sesi rapat yang panjang. Kursi bisa
diatur ketinggiannya dan berputar ini
membantu menstimulasi perubahan
postur sehingga kita dapat lebih bebas
bergerak dan lebih mudah berinteraksi
dengan rekan kerja di dalam ruangan.
Sebuah kombinasi antara kenyamanan
dan keergonomisan.
“Anda dapat bersandar dengan rileks,
berdiri dan kemudian duduk lagi
dengan gampang, serta bergerak ke

arah rekan berbicara Anda dengan
kursi yang bisa berputar 360 derajat,”
ujar Zaky Makarim, Division Manager
pt. Datascrip.
Karakteristik
tersebut
membuat
Turn Around cocok digunakan untuk
lingkungan kerja yang dinamis dan
fleksibel. Apalagi konsep smart
working yang baru menerapkan aspekaspek yang berbeda berkaitan dengan
kebutuhan komunikasi, kolaborasi
dan konsentrasi serta menyediakan
area yang berbeda bagi karyawan
untuk dipilih sesuai spesifikasi tugas
dan aktivitasnya. Desain yang fleksibel
seperti ini bisa memberikan stimulus
agar lebih aktif, memperlancar sirkulasi
darah dan kerja otak yang nantinya
mengarah pada kesehatan dan
efektivitas di tempat kerja.
www.datascrip.com
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Menata Ruang Kerja di Rumah
Memiliki ruang kerja yang nyaman dan membantu
Anda tetap produktif, sekalipun bekerja dari
rumah tentu menyenangkan. Apa saja yang perlu
diperhatikan untuk menata ruang kerja di rumah?
Berikut tipsnya.

1

Optimalkan pencahayaan alami.

Usahakan agar Anda mendapatkan pencahayaan ruangan
secara optimal dari alam. Caranya bisa dengan mengambil ruangan dengan jendela yang besar/lebar. Perhatikan
arah datangnya sinar matahari. Sumber pencahayaan
alami membuat Anda tidak perlu menyalakan lampu
terlalu lama dalam ruangan. Selain hemat energi, ruang
kerja Anda pun ramah lingkungan. Mengambil ruangan
yang menghadap taman juga bisa menjadi pilihan, karena
Anda bisa mendapat pemandangan yang menyegarkan.

3

Sedus Crossline

2

Pilihlah furnitur yang sesuai dengan
gaya kerja dan kebutuhan Anda.

Sesuaikan furnitur dengan kenyamanan Anda. Apakah
Anda lebih nyaman bekerja dengan sofa atau kursi?
Apakah Anda membutuhkan lemari/ rak/ meja yang
merangkap rak? Hal ini tergantung pada kebutuhan
Anda. Yang pasti, pilihlah furnitur yang dibuat dari bahan berkualitas serta tahan lama, ergonomis dan praktis.

Pilihlah peralatan kerja yang multifungsi dan nirkabel.

Hal ini bertujuan agar ruang kerja Anda terlihat lebih rapi dan ringkas, mengingat ruang
kerja di rumah biasanya memanfaatkan ruangan yang tidak terlalu luas. Akan menjadi nilai
tambah apabila peralatan kerja Anda punya fungsi dekoratif, jadi Anda tidak perlu menghadirkan banyak ornamen di ruang kerja.

Canon
PIXMA TS8070

www.datascrip.com

Anda bisa memilih misalnya, printer inkjet multifungsi dengan warna-warna menarik yang
dapat mencetak, menyalin (copy), memindai (scan) bahkan mengirim/menerima faks, serta
sudah dibekali teknologi Wi-Fi sehingga tidak memerlukan kabel untuk menyambungkannya ke notebook, tablet ataupun smartphone Anda. Selain itu, Anda juga bisa menggunakan
wireless extender untuk memperluas jangkauan sinyal Wi-Fi dalam ruangan.

Datascrip - The One Stop Business Solutions Company
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Kamera Mirrorless Premium
untuk Beragam Kebutuhan Foto dan Video

M

omen indah sangat sayang
untuk dilewatkan. Memotret
ataupun merekam video
menjadi salah satu cara untuk
mengabadikan
momen-momen
penting yang terjadi di dalam hidup.
Oleh karena itu, dibutuhkan perangkat
pencitraan digital yang tepat untuk
memotret maupun merekam momen
terbaik. Canon melalui pt. Datascrip
sebagai distributor tunggal produk
pencitraan digitalnya di Indonesia
memperkenalkan generasi terbaru
kamera mirrorless, Canon EOS M5.

subjek yang sedang bergerak.
Teknologi ini tidak hanya mengejar
fokus gerakan dari sisi kanan-kiri, atasbawah, namun juga mengejar fokus
pada subjek yang bergerak mendekat
atau menjauh dari kamera.

Kamera ini dilengkapi dengan sensor
CMOS APS-C 24,2 Megapiksel untuk
menghasilkan foto yang tajam dan
cerah. Selain itu, teknologi Dual Pixel
CMOS AF yang digunakan di jajaran
kamera DSLR Canon kelas atas, turut
dihadirkan di seri kamera mirrorless
Canon EOS M5 ini sehingga mampu
mencari fokus dengan cepat.

Berbeda
dengan
generasi
pendahulunya, Canon EOS M5
dilengkapi dengan jendela bidik/
viewfinder elektronik (EVF) yang
memiliki resolusi tinggi, hingga
2,36 juta titik berteknologi OLED. Di
bagian belakang kamera terdapat
LCD layar sentuh beresolusi tinggi
berukuran 3,2 inci yang dapat ditekuk
hingga 85 derajat ke atas maupun
180 derajat ke bawah untuk memberi
fleksibilitas kepada pengguna dalam
menghasilkan foto yang lebih variatif
dan kreatif.

Bagi Anda yang gemar memotret
subjek yang bergerak, tidak perlu
khawatir. Pertama kalinya dalam
generasi EOS M, Canon menyematkan
teknologi predictive AF di dalam EOS
M5 yang mampu mengejar fokus
dengan cepat dan presisi terhadap
Datascrip - The One Stop Business Solutions Company

Kinerja tinggi dari Canon EOS M5,
tidak terlepas dari peran prosesor
pencitraan di dalamnya. Prosesor DIGIC
7 menghadirkan tingkat ketajaman
yang tinggi serta mengoptimalkan
pengaturan tingkat kecerahan dan
ketajaman pada foto.

Kamera Canon EOS M5 hadir dengan
teknologi perekaman video beresolusi

Full HD 60p dengan hasil rekaman
yang halus dan tajam. Salah satu fitur
canggih yang ada pada kamera ini yaitu
kemampuan untuk mengubah format
file foto RAW secara langsung di kamera
tanpa
menggunakan
perangkat
komputer sehingga pengguna dapat
mengeditnya langsung di kamera.
Canon EOS M5 juga sudah dilengkapi
dengan koneksi Wi-Fi, NFC dan
Bluetooth yang dapat mempermudah
transfer file antar perangkat, seperti
smartphone, tablet dan komputer
melalui Canon Image Gateaway.
Hadirnya fitur koneksi nirkabel tersebut
juga dapat membantu pengguna
memotret dari jarak jauh melalui
gadget.
“Canon EOS M5 yang hadir dengan
beragam fitur dan teknologi terbaru,
memberikan kepuasan bagi para
fotografer baik pemula maupun
profesional. Baik untuk pemotretan
foto maupun perekaman video, Canon
EOS M5 memberikan hasil berkualitas
tinggi dan performa kamera yang
istimewa,” ujar Merry Harun, Canon
Division Director, pt. Datascrip.

www.datascrip.com

leisure 15

canon.indonesia

PASTIKAN ANDA MENDAPATKAN KARTU GARANSI DARI PT DATASCRIP

16 business solution

Menghidupkan Ide Kreatif dengan

Da Vinci Jr. 2.0 Mix
Printer 3D
yang Dapat
Menghasilkan
Warna Bergradasi

Hasil cetak produk dengan
gradasi warna menggunakan
printer 3D Da Vinci Jr. 2.0 Mix.

I

de kreatif membutuhkan instrumen pendukung yang
tepat agar dapat terealisasi. Salah satunya dengan
teknologi printer 3D. Memahami kebutuhan tersebut,
pt. Datascrip menghadirkan Da Vinci Jr. 2.0 Mix, sebuah
printer 3D berteknologi FDM (Fused Deposition Modeling)
atau printer 3D yang menggunakan material filamen PLA
(Polylactic Acid).
Filamen PLA merupakan filamen yang dibuat dari bahan
dasar jagung dan dapat diurai oleh tanah. Sementara
itu, teknologi FDM adalah salah satu teknologi printer
3D yang cara kerjanya paling sederhana, yaitu dengan
melelehkan filamen pada print head printer (extruder) dan
“menuangkannya” pada tatakan (plate) sebagai tempat
objek terbentuk. Kemudian extruder dan plate ini akan
bergerak sesuai dengan arah sumbu X, Y dan Z yang
“menuangkan” lelehan filamen lapis demi lapis hingga
terbentuklah suatu objek yang utuh.
Da Vinci Jr. 2.0 Mix mampu mencetak objek dengan ukuran
15 x 15 x 15 cm dan pada saat pencetakan, pengguna
Datascrip - The One Stop Business Solutions Company

dapat memilih pilihan layer thickness antara 0.1, 0.2, 0.3 dan
0.4mm. Pilihan layer thickness dapat disesuaikan dengan
kualitas atau waktu yang diinginkan oleh user.
“Salah satu keunggulan Da Vinci Jr.2.0 Mix adalah printer 3D
ini dapat menggunakan dua material yang berbeda warna,
dua input kemudian digabungkan menjadi satu output,
sehingga objek yang dihasilkan dapat memiliki warna yang
bergradasi. Misalkan dari warna merah ke kuning, maka
akan ada gradasi dari merah ke oranye kemudian baru ke
kuning,” ujar Gatot Priyo Laksono – Division Manager pt.
Datascrip.
Teknologi tersebut diciptakan untuk membantu para
profesional maupun hobbies menciptakan ide kreatifnya.
Printer 3D ini bukan hanya menghasilkan dummy produk
yang sesuai dengan ukuran atau keergonomisannya,
melainkan juga visualisasinya. Bahkan printer ini dapat
menghasilkan objek dengan desain yang rumit dan kreatif.
Hasil cetakan bisa langsung dimanfaatkan sebagai produk
eksklusif.
www.datascrip.com
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Tampak pada gambar (kiri-kanan): Merry Harun – Canon Division Director pt. Datascrip, Joseph Chong –
Regional Retail ICP Sales & Marketing Division Canon Singapore dan Liana Setiawan – Sales Director pt. Datascrip
meresmikan Canon Image Square Manado dan Showroom Datascrip Kantor Penjualan Cabang Manado.

Kantor Penjualan Cabang (KPC) Datascrip Manado

Hadir Lebih Nyaman dan Lengkap dengan Canon Image Square

S

ebagai The One Stop Business Solutions, pt. Datascrip
memahami bisnis di kota-kota besar di Indonesia
bergerak dinamis seiring dengan perkembangan ekonomi,
termasuk di kota Manado. Oleh karena itu, sebagai bentuk
peningkatan layanan bisnisnya, pt. Datascrip meresmikan
Showroom Kantor Penjualan Cabang (KPC) Manado,
(14/12). Berlokasi di Gedung Griya Sintesa Lt. 1, Jl. Dr.
Soetomo, Datascrip KPC Manado yang hadir sejak tahun
2008 kini hadir dengan showroom yang lebih nyaman dan
lengkap, serta dengan gerai Canon Image Square.

penting sebelum pelanggan memutuskan untuk membeli
kamera yang sesuai dengan kebutuhannya.
“Manado merupakan kota kelima berdirinya Canon Image
Square di Indonesia. Sebelumnya Canon Image Square
sudah hadir di Jakarta, Bandung, Medan, dan Makassar.
Dalam waktu dekat, kami juga akan menambah gerai di
kota lain agar semakin dekat dengan para pelanggan,” ujar
Merry Harun, Canon Division Director, pt Datascrip.

Datascrip KPC Manado hadir untuk menjangkau pelanggan
bukan hanya di Sulawesi Utara, melainkan juga di wilayah
Indonesia Timur secara lebih luas, antara lain provinsi
Gorontalo dan Maluku Utara. “Ditunjang dengan pelayanan
yang profesional, showroom dengan produk yang lengkap
dan tertata rapi, Datascrip KPC Manado siap memberikan
yang terbaik untuk menunjang solusi bisnis perkantoran,”
ujar Liana Setiawan - Direktur Penjualan pt. Datascrip.
Hadirnya Canon Image Square di showroom KPC Manado
memberikan keleluasaan pengunjung untuk berinteraksi
dengan produk-produk Canon yang sudah dipersiapkan
untuk dicoba. Interaksi ini penting karena kami percaya
bahwa hands-on experience adalah salah satu faktor

Perluas Jangkauan dan Layanan Bisnis,
Datascrip Membuka Kantor Penjualan
Cabang (KPC) dan Service Center di Jambi
Sebagai bentuk peningkatan layanan kepada pelanggan,
pt. Datascrip membuka Kantor Penjualan Cabang (KPC)
dan Datascrip Service Center di kota Jambi, tepatnya di Jl.
Kolonel Abunjani No. 9, Sipin, Jambi (11/1).
Datascrip KPC Jambi merupakan cabang ke-10, setelah
Balikpapan, Bandung, Makassar, Manado, Medan,
Palembang, Padang, Pekanbaru dan Surabaya. Hadir lebih
dekat dengan para pelanggan khususnya di provinsi Jambi
dan Bengkulu, KPC Jambi juga menghadirkan Datascrip
Service Center untuk mendukung layanan purnajual. Tidak
hanya memberikan produk-produk berkualitas, Datascrip
selalu menjamin dengan layanan purnajual yang prima.
www.datascrip.com

Angelie Ivone - Marketing Manager Canon Image Communication Product
Div. pt. Datascrip menjelaskan tentang Canon Image Square Manado
kepada rekan-rekan jurnalis.

“Hadirnya Datascrip KPC dan Datascrip Service Center
Jambi ini diharapkan para pelanggan di wilayah provinsi
Jambi, Bengkulu dan sekitarnya, bisa lebih mudah
mendapatkan solusi bisnis untuk kebutuhan perusahaan,
institusi ataupun perorangan, termasuk kemudahan dan
kecepatan dalam mendapatkan layanan purnajual ” kata
Liana Setiawan – Direktur Penjualan, pt. Datascrip.

Customer service Datascrip Service Center Jambi sedang melayani pelanggan.
Datascrip - The One Stop Business Solutions Company
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Perjalanan 1.006 km Menyusuri

Via de La Plata

Seorang peziarah tengah melintasi jalur Via de La Plata di ladang pertanian.

P

erjalanan menapaki Camino de
Santiago (jalan menuju Santiago)
di wilayah Spanyol merupakan
salah satu rute peziarahan yang
mendunia. Di kota Santiago berdiri
Cathedral of Santiago de Compostela
yang di dalamnya terdapat makam
yang dipercaya sebagai tempat
peristirahatan terakhir Santo Yakobus.
Camino de Santiago dapat ditempuh
dari beberapa rute, salah satunya dari
kota Sevile di bagian selatan Spanyol
yang dikenal dengan nama Via de

La Plata. Istimewanya fotografer dan
penjelajah alam Don Hasman, yang
tahun ini berusia 76 tahun menyusuri
jalur tersebut dengan berjalan kaki
sejauh 1.006 km. Total waktu yang
ditempuhnya adalah 36 hari, dari 5
September – 11 Oktober 2016.
“Camino de Santiago ini bisa juga
ditempuh dari jalur utara, yaitu dari
Perancis bagian selatan. Saya sudah
pernah melewati jalur tersebut tahun
2007. Kali ini saya mencoba mencapai
Katedral Santiago dengan menyusuri

Don Hasman

dari selatan melalui Via de La Plata,”
ujar pria yang akrab disapa Om Don
ini. Ia tengah mempersiapkan buku
mengenai perjalanan Camino de
Santiago yang ditempuh dari jalur
utara dan selatan.
Via de La Plata yang dalam bahasa
lokal berarti Rute Perak ini, dahulu
merupakan jalur yang ditempuh orangorang pada masa Kekaisaran Romawi
menuju ke kawasan pertambangan
di utara Spanyol. Jaraknya lebih jauh
dibandingkan Jalur Perancis yang
panjangnya sekitar 800 km.
Jarak tempuh yang panjang menuntut
ketahanan fisik yang kuat. Om Don,
yang berpengalaman menjelajah
pegunungan di berbagai belahan
dunia pun mengakui kesiapan fisik dan
peralatan merupakan faktor penting
untuk menyusuri Via de La Plata.
Rumah makan di Plaza Mayor (alun-alun) di
kota Safra dengan latar belakang kastil abad
XV yang kini menjadi hotel Parador de Safra
berbintang 5.

Datascrip - The One Stop Business Solutions Company
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Jalur ziarah Via de La Plata yang melewati biara Mosteiro de Santa María de
Oseira di provinsi Galicia.

Peti jenazah yang dipercaya berisi jasad Santo
Yakobus di bawah altar Katedral Santiago Galicia.

“Hari pertama, panasnya mencapai
50 derajat, setengah mendidih.
Saya sudah membawa dua liter
air, ternyata kurang sehingga saya
dehidrasi. Melangkahkan kaki sangat
berat. Apalagi angin bertiup sangat
kencang dan panas. Untungnya
teman seperjalanan saya membantu
mencarikan air,” kenang Don.

Pada perjalanannya ini, Don berkesempatan memasuki Katedral Santiago
melewati Pintu Suci atau Porta Santa.
Salah satu gerbang masuk Katedral
Santiago ini hanya dibuka selama
Tahun Suci, yaitu tahun ketika Hari
Santo Yakobus yang diperingati setiap
tanggal 25 Juli, jatuh pada hari Minggu.

Kendati udara panas, bulan SeptemberNovember (musim gugur) merupakan
periode yang bagus untuk menempuh
Via de La Plata, khususnya bagi
penggemar
fotografi.
Cerahnya
pemandangan sepanjang perjalanan
menarik untuk diabadikan dalam foto,
seperti ladang gandum dan perkebunan
sayur dan buah-buahan. Selain itu, pada
bulan September-November, peziarah
yang menempuh rute ini cenderung
lebih sedikit dibandingkan pada musim
semi (April-Juni).

“April-Juni juga bagus, kita bisa
terhindar dari panas terik karena ada
hujan. Hanya saja, akomodasi agak sulit
karena banyak orang yang melakukan
perjalanan di bulan tersebut. Jalanan
ramai, penginapan agak sulit, kecuali
kalau mau di hotel,” ujar Don.
Akomodasi yang dimaksud Don
adalah rumah-rumah penduduk dan
hostel, yang biayanya lebih hemat
dibandingkan menginap di hotel.
Sebagian bahkan ada ada yang gratis,
pengunjung cukup memberikan
sumbangan seadanya. Sebagai catatan,
akomodasi ini hanya diperbolehkan
untuk para peziarah yang berjalan
kaki, menunggang kuda/keledai, atau
bersepeda. Biasanya peziarah memulai
perjalanan pagi hari dan beristirahat/
bermalam di kota persinggahan pada
sore harinya sebelum meneruskan
perjalanan lagi keesokannya.

Memasuki Katedral, di bawah altar
utamanya terdapat Makam Santo
Yakobus, yang petinya terbuat dari
perak. Selain itu, juga terdapat Museum
Katedral Santiago untuk pengunjung
yang ingin mengetahui lebih banyak
mengenai sejarah dan benda-benda
seni Katedral. Pada akhir perjalanan
Camino de Santiago, peziarah akan
mendapat sertifikat berbahasa Latin
dari Katedral.
Untuk mengabadikan perjalanan ziarah
Via de La Plata, Don menggunakan
kamera Canon EOS M3 dan PowerShot
G7 X. EOS M3 adalah kamera bersensor
CMOS APS-C dengan resolusi 24,2
megapiksel dan memiliki jangkauan
ISO hingga 12.800. Sementara G7 X
memiliki bodi ringkas yang mudah
dibawa dengan kemampuan foto makro
hingga jarak 5 cm serta jangkauan zoom
setara lensa 24-100mm.

PowerShot G7 X

EOS M3

Para peziarah antri masuk pintu selatan di
Katedral Santiago yang hanya dibuka pada
tahun-tahun suci.
www.datascrip.com
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BenQ SW2700PT
Monitor dengan Akurasi Warna Tinggi untuk Fotografer

D

etail dan presisi warna merupakan hal yang penting di
bidang fotografi. Tampilan
warna
di
layar
yang
sesuai
dengan ketika foto diambil sangat
membantu fotografer dalam alur
kerjanya.
Memahami
kebutuhan
tersebut, BenQ melalui pt. Datascrip
selaku distributornya di Indonesia
menghadirkan BenQ SW2700PT,
sebuah monitor yang didedikasikan
khusus bagi para fotografer.
“Kami memahami bahwa fotografer
membutuhkan jangkauan warna
(RGB) yang luas, detail dan tepat ketika
mereka melakukan proses edit pada
monitor. Sementara di sisi lain mereka
juga perlu membagikan fotonya di
internet dengan warna sRGB,” ujar
Jeremy Hermanto – Division Manager
pt. Datascrip.
BenQ
SW2700PT
menghadirkan
resolusi tinggi 2.560 x 1.440 piksel
WQHD dengan layar 27 inchi. Berbekal tampilan (display) warna 10 bit,
monitor ini membuat fotografer
dapat menikmati hasil yang halus dari
Datascrip - The One Stop Business Solutions Company

bayangan dan transisi warna dengan
gradasi natural. Sebuah display 10-bit
dapat memproduksi warna hingga
1 miliar dan memberikan warna yang
halus dan tajam.
SW2700PT dilengkapi dengan sebuah USB On-screen Display (OSD)
controller. Remote control ini memiliki tiga tombol preset untuk
menampilkan gambar pada mode
Adobe RGB, sRGB, atau Hitam-Putih
(Black and White). Remote control ini
dapat diatur sesuai keinginan. Anda
juga dapat menggunakan pengaturan default untuk berganti-ganti
tampilan tanpa harus melakukan
serangkaian opsi menu. Adapun
mode Black and White memudahkan
Anda melihat hasil dari warna foto
Hitam-Putih sebelum Anda menambahkan efek. Anda bisa memeriksa
dan mengedit foto hitam-putih tanpa kehilangan detail aslinya.

Nyaman Digunakan
Cahaya dari luar sering mengganggu
kemampuan mata untuk melihat detail

warna dari monitor. Karena alasan
itu pula seri SW dilengkapi dengan
Shading Hood yang dapat dipasang
untuk mengurangi efek dari cahaya
luar yang mengganggu tampilan
warna pada monitor.
Sementara itu, hardware calibration
memberikan Anda keleluasaan untuk
memproses gambar tanpa harus
mengganti output dari graphic card.
Kalibrasi menjaga konsistensi warna
sebenarnya tanpa mengakibatkan
perubahan warna yang disebabkan
oleh pengaturan grafis.
Keandalan SW2700PT telah diakui
oleh para fotografer internasional
yang
sudah
menggunakannya.
Salah satunya adalah Mark Wood,
Fotografer Komersial dan Fine Art dari
Inggris. Menurutnya, BenQ SW2700PT
dapat menampilkan 99% dari warna
AdobeRGB dan gradasi tone yang
indah. Selain itu, monitor ini juga
mendapat penghargaan “2016 Best
Photo Monitor” dari Technical Image
Press Association (TIPA).

www.datascrip.com
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Kepada:

Membiasakan Fokus
pada Hal-hal Detail

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

Perhatian pada hal-hal detail merupakan kemampuan untuk mencapai
ketelitian dan akurasi saat menyelesaikan tugas. Berikut ini beberapa hal
yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan perhatian pada hal-hal
secara mendetail.
Bila Anda berminat mendapatkan majalah
KONTAK secara rutin, kirimkan formulir di
bawah yang sudah diisi lengkap ke:
Fax: (021) 654 4811-13
E-mail: 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

• Membuat daftar. Hal ini akan membantu kita untuk lebih
mengorganisir pekerjaan dan memastikan kapan serta bagaimana
segala sesuatunya diselesaikan. Dengan daftar, kita dapat
memantau hal-hal yang belum atau sudah dikerjakan.
• Mengikuti jadwal yang spesifik. Jika Anda memiliki agenda
kegiatan yang berubah-ubah setiap hari, cobalah untuk menyisipkan rutinitas dengan ritme yang sama di tengah kesibukan Anda.
Otak Anda akan lebih cepat menotifikasi saat Anda menyusun detail
dibandingkan ketika setiap hari aktivitas Anda tidak terjadwal rapi.
• Minum air putih yang cukup. Air putih bukan hanya bagus
untuk kesehatan, melainkan juga bisa memberikan kesegaran.
Ketika Anda mulai merasa tidak fokus, segelas air dapat menjadi
penawarnya. Sediakan selalu air putih di meja kerja Anda.
• Berolahraga membantu meningkatkan daya ingat dan
kemampuan konsentrasi sekaligus membuat badan bugar. Untuk
meningkatkan perhatian Anda terhadap detail dan menjaga
ingatan kuat, berolahragalah sedikitnya selama 30 menit setiap hari.

Nama

:

Jabatan

:

Perusahaan

:

Bidang usaha :
Alamat kantor :

Kota

:

Kode Pos :

Telpon :

E-mail

:

HP

Fax

:

:

Tanda tangan		

Tanggal

• Beristirahat merupakan cara yang baik untuk menjaga otak tetap
tajam dan keinginan untuk fokus pada detail-detail kecil. Pastikan
Anda menjadwalkan istirahat pada jam yang sama setiap hari dan
luangkan sekitar 10-15 menit pada fase istirahat tersebut. Hal ini
bertujuan memberikan kesempatan bagi otak untuk rileks sebelum
mengerjakan tugas berikutnya.
www.datascrip.com
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22 quiz
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 masingmasing Rp 100.000

QUI

1. Berikut warna Printer PIXMA TS8070, kecuali?
a. Putih
b. Hitam
c. Merah
d. Coklat
2. Sebutkan mesin penghitung dan pensortir
uang yang didistribusikan PT Datascrip?
a. GRG Banking CM-100V
b. EOS M5
c. PIXMA TS8070
d. Huwaei P9
3. Berapa kapasitas baterai pada smartphone
Huawei P9?
a. 2400 mAh
b. 3000 mAh
c. 3400 mAh
d. 4100 mAh

4. Dimana letak Showroom Datascrip Kantor
Penjualan Cabang (KPC) & Canon Image Square
Manado ?
a. Jl. Raden Saleh No. 65-67
b. Ruko Icon 21 Kav. R-37 Jl. Dr. Ir. H. Soekarno
c. Jl. Sam Ratulangi No.4
d. Gedung Griya Sintesa Lt. 1 Jl. Dr. Soetomo

Batas pengiriman jawaban sampai
dengan 28 Februari 2017. Pemenang akan
diumumkan di edisi berikutnya.

Cerita Sedih
Siang itu Dudung dan Bedul baru kembali dari makan siang. Setibanya di
kantor, Bedul mengingatkan Dudung, bahwa siang ini ada rapat dengan
Direksi. Mereka bergegas naik lift untuk menuju ke tempat rapat di lantai 22.
Ketika mereka baru ingin masuk ke lift, tiba-tiba listrik padam dan akhirnya
mereka memutuskan untuk naik melalui tangga darurat.
Dudung: Bedul, agar tidak
capek kita bercerita saja yuk.
Bedul: Ok.
Sambil melangkah naik
tangga, Dudung membuka
pembicaraan dengan
topik yang menyeramkan.
Karena saking seramnya,
tanpa disadari mereka
mempercepat langkahnya
menaiki tangga dan sudah
berada di lantai 10.
Bedul: Seram banget
ceritamu, Dung.
Bedul tidak mau kalah, ia mulai bercerita mengenai hal yang menyedihkan.
Bedul: Dung. Aku ingin cerita soal masa-masa sulitku dulu.
Setelah Bedul bercerita, Dudung ikut menangis setelah dengar cerita Bedul.
Ketika mereka sudah di lantai 21, Bedul ingin menceritakan kisah sedihnya
lagi, namun Dudung sudah tidak ingin mendengar kisahnya lagi.
Dudung: Sudah Dul. Aku sudah tidak sanggup lagi dengar kisah sedihmu.
Bedul: Namun ini beda Dung. Cerita sedihku yang ini adalah, aku lupa ternyata
rapatnya besok Dung.

INSPIRATIONAL
QUOTES
Success is no accident. It is hard work, perseverance,
learning, studying, sacrifice and most of all, love of what
you are doing or learning to do. - Pele

Pemenang
QUIZ KONTAK EDISI 2/2016:

Concentrate all your thoughts upon the work at hand. The
sun’s rays do not burn until brought to a focus. - Alexander
Graham Bell

1. Wiyono		
2. Edy			
3. Teddy Oktaviano

Give a bowl of rice to a man and you will feed him for a day.
Teach him how to grow his own rice and you will save his
life. - Confucius

Jakarta
Medan
Jakarta

Pemenang Kuis Huawei Extender WS331C
1. Dyah Astri Kusumasari, Jakarta
2. Lisna Risnawaty Siregar, Bekasi
3. Muhammad Darussalam, Jakarta
4. Hermansyah Nasution, Karawang
5. Danur T. Effany, Jakarta

6. Yogi Setiawan, Malang
7. Nansy Saridewi, Bogor
8. Juwanti, Jakarta
9. Aditya Pradana, Jakarta
10. Bambang Setiawan, Jakarta
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11. Revina Juniar, Jakarta
12. Frita Riana Sari, Jakarta
13. Andrianto, Jakarta
14. Siti Zakiah, Bekasi
15. Margaretha Sri Udari, Jakarta

Hadiah berupa 1 unit Huawei Extender WS331C akan dikirimkan ke alamat masing-masing pemenang.

16. Rizna Miftakhiana, Jakarta
17. Dewi Herawati, Jakarta
18. Septiyanie, Jakarta
19. Herlina Fatimah, Jakarta
20. Donny W. Ariestanto, Jakarta
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