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Selain itu, ulasan rubrik Business Solution 
di KONTAK edisi ini diantaranya membahas 
penggunaan Datascrip Priority Customer 
Online Order (PCOO) di Smailing Tour. 
Artikel ini mengulas tentang kemudahan, 
efektifitas dan efisiensi dalam pembelian 
produk untuk menunjang bisnis 
perusahaan.

Kami juga telah menyiapkan informasi 
mengenai sejumlah produk terbaru untuk 
mendukung aktivitas Anda, diantaranya 

printer Canon LBP841Cdn, kamera Canon 
EOS 77D, smartphone Haier Leisure L7, 
serta papan tulis interaktif HiteVision. 
Tak ketinggalan rubrik Leisure yang 
menceritakan perjalanan wisata fotografer 
Elyana Dasuki mengikuti perayaan Maudu 
Lompoa di Sulawesi Selatan.

Selamat membaca! 

Senang sekali kami dapat kembali menyapa 
Anda melalui edisi terbaru KONTAK. Memasuki 
usia ke-48 tahun, PT Datascrip terus bergerak 
dan berkarya, memberikan solusi-solusi 
bisnis terbaik untuk Anda. The News kali 
akan mengulas acara Buka Puasa Bersama 
Manajemen dan Karyawan PT Datascrip. 
Acara ini merupakan wujud dari semangat 
kebersamaan, serta untuk meningkatkan 
kerukunan dan mempererat tali persaudaraan 
antara sesama karyawan dan dengan 
lingkungan sosial.
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Dari Redaksi 

Abi Taqwim
Finalis Kategori Umum, tema “Kumpulan”
Canon PhotoMarathon Indonesia 2016 – 

Surabaya
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Menciptakan
Lingkungan Kerja
yang Aman
Faktor sistem keamanan kini 
menjadi bagian tak terpisahkan 
dalam aktivitas bisnis karena 
di tengah kemajuan teknologi, 
banyak kegiatan bisnis yang rentan 
terhadap hal-hal yang sifatnya 
merugikan perusahaan maupun 
karyawan. Bagaimana membuat 
lingkungan kerja yang aman?
Simak tipsnya.
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Rayakan Bulan Penuh Berkah, Datascrip Adakan 
Buka Puasa Bersama 
Sebagai wujud dari semangat kebersamaan, serta untuk meningkatkan 
kerukunan dan mempererat tali persaudaraan antara sesama karyawan dan 
dengan lingkungan sosial, Datascrip menggelar kegiatan Buka Puasa Bersama. 
Simak ulasannya.

Kami sangat puas menggunakan proyektor Panasonic. 
Beberapa waktu lalu, kami berhasil menjadi salah satu 
pemenang kompetisi di acara Rental Summit 2016 
Panasonic di Bali, bersaing dengan peserta dari negara 
lain. Keberhasilan ini atas presentasi video mapping untuk 
acara MTQ VI di Bintuni, Papua Barat, Mei 2016. Kami 
menggunakan 6 unit proyektor Panasonic PT-EX16K 
dengan kekuatan 16.000 ANSI lumens yang menghasilkan 
warna dan gambar yang tajam dan terang. Terima kasih 
Datascrip selaku distributor resmi proyektor Panasonic di 
Indonesia karena telah membantu bisnis kami. 
Rohmat- Owner CV Citra Media, Jakarta

dearkontak

Datascrip Priority Customer 
Online Order merupakan sistem 
berbasis website dan dirancang 
secara khusus sesuai kebutuhan 
dan kebijakan perusahaan 
agar memudahkan pembelian. 
Bagaimana keberadaannya 
bisa membuat perusahaan 
efektif dan efisien, simak 
ulasannya.

Mary T. Oetomo – Division Director PT Datascrip bersama
Rohmat- Owner CV Citra Media
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Hitevision Interactive 
Whiteboard, Tukar Gagasan 
dengan Papan
Interaktif Canggih
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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 
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

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 

JAMBI
Jl. Kolonel Abunjani No. 9 RT. 019/RW. 006
Kel. Selamat, Kec. Danau Sipin, Jambi 36129
Tel. (0741) 306 3927
E-mail: kpc_jambi@datascrip.co.id 

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

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

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

BANJARMASIN
JL. Gatot Subroto No. 3A 
Banjarmasin 
Tel. (0511) 6744932, 6744981
E-mail: kpc_banjarmasin@datascrip.co.id

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

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.

Luncurkan Haier Leisure L7, Haier Gandeng 
Datascrip Sebagai Distributor Tunggal 
Produk smartphone di Indonesia

Maudu Lompoa, Perpaduan Wisata Budaya dan Religi 
dari Takalar
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Rayakan Bulan Penuh Berkah
Datascrip Adakan Buka Puasa Bersama

Dalam rangka merayakan bulan 
Ramadhan yang penuh berkah, 
PT Datascrip menggelar kegiatan 

Buka Puasa Bersama Manajemen 
dan Karyawan PT Datascrip (15/6). 
Acara ini merupakan wujud dari 
semangat kebersamaan, serta 
untuk meningkatkan kerukunan 
dan mempererat tali persaudaraan 
antara sesama karyawan dan dengan 
lingkungan sosial.

Acara buka puasa bersama Datascrip 
ini begitu istimewa karena langsung 
diinisiasi oleh founder PT Datascrip, 
Joe Kamdani, untuk merangkul 
keberagaman dalam kebersamaan. 
Berlangsung di Ballroom Magnolia, 
Hotel Grand Mercure Kemayoran, 
acara ini dihadiri oleh karyawan dan 
manajemen PT Datascrip. 

 
Dalam sambutannya, Joe Kamdani 
mengatakan puasa adalah wujud 
kecintaan kita kepada Tuhan dan sesa-
ma. Dalam makna yang lebih dalam, 
puasa mengaktualisasikan Pancasila 
dalam cara berpikir, bertindak, berelasi 
dengan saling menghormati, saling 
berbagi dan menghargai keragaman 
yang diciptakan Tuhan sebagai 

berkat dan rahmat. 
“Melalui berpuasa kita 
menunjukkan keper-
cayaan kepada Tuhan 
Yang Maha Esa. Disinilah 

kita menghormati dan menjalankan 
sila pertama Pancasila, Ketuhanan 
Yang Maha Esa,” ujarnya. 

Hadir sebagai penceramah adalah 
K.H.   Drs. Iskandar Ahza, MA, yang 
menyampaikan pelajaran yang bisa 
diambil dari ibadah puasa. Pertama, 
melatih manusia untuk jujur pada 
diri sendiri dan tidak melakukan hal-
hal yang membatalkan puasa. Kedua, 
selain menahan haus dan lapar, 
kita juga belajar menahan hawa 
nafsu yang datang menyertainya. 
Kita diajar menang melawan diri 
sendiri. Ketiga, semangat untuk 
berbagi. “Berbagi dengan sesama 
tanpa melihat perbedaan, tidak 
hanya dalam bentuk materi, berbagi 
pengalaman atau ilmu yang bisa 
diterapkan dalam lingkungan kerja, 
keluarga dan lingkungan sosial,” 
katanya.
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Tampak pada gambar:
Joe Kamdani (tengah) founder              
PT Datascrip beserta jajaran Direksi 
dan Manajemen PT Datascrip 
berfoto bersama saat penyerahan 
cendera mata kepada penceramah 
K.H. Drs. Iskandar Ahza, MA, 
saat acara Buka Puasa Bersama 
Datascrip, di Ballroom Hotel Grand 
Marcure Kemayoran (15/6).
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Segera kirimkan lamaran beserta CV terbaru Anda ke :
recruit@datascrip.co.id atau
HRO Department, PT Datascrip 
Jl. Selaparang Blok B 15 Kav 9, 
Kompleks Kemayoran, Jakarta Pusat 10610

Sales Manager
Tugas dan Tanggung Jawab:
 Bertanggung jawab dalam memimpin tim penjualan untuk 

mencapai target penjualan pada segmen yang ditentukan.
Kualifikasi:
 Usia 31-35 tahun
 Pendidikan min. S1, semua jurusan
 Memiliki pengalaman min. 3 tahun sebagai Sales Manager
 Memiliki komunikasi dan negosiasi yang baik
 Memiliki kendaraan sendiri 

Marketing Manager
Tugas dan Tanggung Jawab:
 Bertanggung jawab dalam memimpin tim Marketing dalam 

menyusun strategi, perencanaan dan implementasi aktivitas 
marketing.

Kualifikasi:
 Usia 31 - 35 tahun
 Pendidikan min. S1, lebih diutamakan dari jurusan Marketing 

atau Bisnis 
 Memiliki pengalaman min. 2 tahun sebagai Marketing Manager
 Memiliki kemampuan interpersonal yang baik 
 Memiliki kemampuan berbahasa Inggris lisan dan tulisan
 Memiliki daya analisa yang tajam, kreatif dan memperhatikan 

akurasi
 

Business Executive (Sales)
Tugas dan Tanggung Jawab:
 Bertanggung jawab terhadap kuota penjualan yang diberikan.
Kualifikasi:
 Usia maks. 30 tahun
 Pendidikan min. D3, semua jurusan
 Memiliki pengalaman min. 1 tahun sebagai Sales
 Memiliki keterampilan komunikasi dan negosiasi yang baik
 Memiliki daya juang dan berorientasi pada hasil
 Memiliki kendaraan sendiri
 
Marketing Executive
Tugas dan Tanggung Jawab:
 Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program 

pemasaran produk.
Kualifikasi:
 Usia maks. 30 tahun
 Pendidikan min. S1, lebih diutamakan dari jurusan Marketing 

atau Bisnis
 Memiliki pengalaman min. 1 tahun di bidang marketing
 Menguasai Bahasa Inggris lisan dan tulisan (Bisnis korespondensi)
 Memiliki daya analisa yang tajam, teliti dan memperhatikan 

akurasi
 Memiliki jiwa yang kreatif dan mobilitas yang tinggi

 

Kami mengundang para profesional di bidang pemasaran dan penjualan untuk bergabung bersama kami sebagai :
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kecepatannya, printer ini mampu 
melakukan proses cetak dari 
kondisi standby kurang dari 8 detik, 
dengan kecepatan cetak 26ppm 
(halaman per menit).
 
Ditambah dengan fungsi ADF, 
pengguna dapat menghemat 
penggunaan kertas secara signifikan 
karena pencetakan dua sisi dapat 
dijalankan langsung, tanpa perlu 
tambahan modul apa pun.

Para pengguna dalam suatu unit 
kerja dengan mudah menggunakan 
printer LBP841Cdn ini karena bisa 
terkoneksi dalam sebuah jaringan. 
Sebagai pelengkap, tersedia 
juga beragam aplikasi untuk 
smartphone, tablet, maupun PC, 
aplikasi tersebut antara lain Canon 
PRINT Business (tersedia untuk iOS 
dan Android), Canon Print Service, 
Apple® AirPrint™, Google Cloud 
Print™, dan Mopria® Print Service.

business solution6 
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Cetak dengan berbagai macam 
kebutuhan dan format 
kadang menjadi kendala 

ketika mesin printer memiliki 
keterbatasan. Di sisi lain, kebutuhan 
cetak untuk bisnis sangat beragam, 
kadang perlu cetak dokumen 
dengan jumlah banyak dan cepat, 
bisa juga cetak dokumen hingga 
ukuran A3 berwarna. Untuk 
memenuhi kebutuhan tersebut 
Canon menghadirkan printer laser 
warna imageCLASS LBP841Cdn 
yang dapat mencetak berbagai 
macam kebutuhan, dari ukuran 
A5 hingga A3, dalam waktu cepat, 
serta dilengkapi fitur Auto Duplex 
Printing (ADF) sehingga lebih 
efisien.

Kualitas cetak Canon LBP841Cdn 
sangat tajam khas printer laser, 
dimana ukuran font terkecil 
pada dokumen dapat tercetak 
dengan jelas. Begitu pun dengan 

“Pemilihan perangkat cetak 
yang tepat sebagai pendukung 
operasional bisnis sangatlah krusial, 
karena operasional yang terganggu 
akan menurunkan produktivitas 
dan daya saing.  Printer laser warna 
Canon LBP841Cdn dilengkapi 
dengan berbagai fitur dan teknologi 
yang dapat memudahkan proses 
cetak, dari kecepatan hingga 
variasi ukuran cetak, pengaturan 
perangkat yang praktis, dan 
dukungan layanan purnajual 3 
tahun, Canon Laser Beam Printer siap 
mendukung operasional sehari-
hari bisnis Anda,” ujar Marselinus 
Tjhai - Marketing Manager of Canon 
Consumer System Product Division  
PT Datascrip.

www.store.datascrip.com

Printer Canon imageCLASS LBP841Cdn, 
untuk Kebutuhan Bisnis yang Dinamis
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Alat tulis kantor merupakan  
elemen yang penting dalam 
aktivitas bisnis. Seiring berkem-

bangnya perusahaan, bertambah pula 
kebutuhan alat tulis kantor. Pekerjaan 
pembelian alat tulis kantor pun semakin 
menyita waktu dan membutuhkan 
perhatian lebih. Datascrip sebagai The 
One Stop Business Solution memahami 
hal tersebut dengan meluncurkan 
layanan Datascrip Priority Customer 
Online Order (PCOO). 

“Kami melakukan inovasi dalam sistem 
pembelian alat tulis dan peralatan 
kantor dengan memberdayakan 
perkembangan teknologi,” ujar Liana 

Setiawan - Direktur Penjualan PT 
Datascrip

Datascrip PCOO yang merupakan 
bagian dari Priority Customer Service 
PT Datascrip bertujuan memudahkan 
proses pemesanan barang oleh 
para purchasing manager. Sistem 
yang digunakan berbasis website 
dan dirancang secara khusus sesuai 
kebutuhan dan kebijakan perusahaan 
agar memudahkan pembelian. Salah 
satu perusahaan yang telah merasakan 
kemudahan pemesanan ini adalah 
Smailing Tour. 

Ketertarikan Smailing Tour mengguna-

Datascrip - The One Stop Business Solutions Company

Lebih Efektif
dan Ef isien 
dengan
Datascrip 
Priority 
Customer 
Online Order

www.datascrip.com

kan layanan Datascrip PCOO untuk 
memenuhi kebutuhan operasional 
bisnis karena lebih efektif dan efisien. 
Indri Tanamas – Group Head GNA 
Smailing Tour and Travel Service menga-
takan bahwa pengaturan pembelian 
kebutuhan perusahaan lebih mudah 
dikontrol karena pilihan produk yang 
tampil pada software PCOO bisa 
ditentukan sebelumnya. Umumnya 
untuk kebutuhan alat tulis kantor (ATK), 
seperti pulpen, buku, highlighter dan 
kertas.

“Penggunaan software Datascrip 
PCOO sangat mudah, apalagi saat ini 
sudah terbiasa dengan belanja online. 
Approval tidak perlu kertas seperti 
proses manual, persetujuan atasan 
langsung dari software PCOO tersebut. 
Jadi kalau atasannya di luar kantor pun 
tetap bisa melakukan approval. Hemat 
kertas dan waktu,” ujar Indri. 

Menurut Indri, keuntungan lain 
yang diperoleh Smailing Tour sejak 
menggunakan layanan Datascrip PCOO 
dari tahun 2015 ini, ialah adanya 
kontrak harga sehingga ketika ada 
kenaikan harga tidak berpengaruh 
pada anggaran. Proses pembayaran 
dilakukan setelah proses pemesanan 
dengan tenggang waktu tertentu 
sehingga memudahkan pengaturan 
arus kas perusahaan. “Dengan sistem ini 
pembuatan laporan juga lebih mudah 
karena kami bisa langsung menarik data 
transaksi satu bulan terakhir,” katanya.  

Indri Tanamas – Group Head GNA Smailing Tour and Travel Service
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Saat ini kebutuhan masyarakat untuk  hasil cetak foto 
berukuran besar tidak hanya sekedar murah, namun 
kualitas prima dan bisa selesai cepat pun menjadi 

penting. Detail dan gradasi warna sangat dibutuhkan 
untuk mencetak foto dengan kualitas tinggi. Oleh karena 
itu diperlukan alat cetak yang mempunyai jumlah warna 
dan color gamut yang luas serta resolusi cetak yang tinggi.

Datascrip selaku authorized distributor Canon 
imagePROGRAF PRO Series di Indonesia meluncurkan 
printer inkjet format besar profesional terbaru, yaitu Canon 
imagePROGRAF PRO520 dan PRO540 yang dibekali tinta 
12 warna dengan ukuran cetak hingga 24 inci (PRO520) 
dan 44 inci (PRO540).

PRO520 dan PRO540 memaksimalkan tinta Chroma 
Optimiser untuk memenuhi kebutuhan fotografer 
profesional dan seniman grafis dalam menyempurnakan 
hasil cetak pada kertas glossy, serta mengurangi bronzing 
(timbulnya warna cokelat keemasan pada foto yang 
dicetak), meningkatkan ketahanan terhadap goresan 
serta menghasilkan gambar yang semakin jelas dan 

tampilan berkilau yang merata. Canon imagePROGRAF 
PRO juga hadir dengan teknologi tinta pigmen LUCIA PRO 
menghasilkan gambar dengan kualitas yang luar biasa, 
memberikan peningkatan keseluruhan warna dan hasil 
cetak yang memukau. 

Printhead baru yang lebih lebar (1,28 inci lebih lebar) 
dengan teknologi anti-clogging akan meningkatkan 
efisiensi sekaligus mengurangi siklus pembersihan 
(cleaning) serta mencegah tinta terbuang. Printhead baru 
ini membuat desain printer lebih ringkas karena hanya 
satu printhead yang dipasang di setiap printer seri PRO. 

“Semua printer terbaru seri imagePROGRAF PRO sudah 
dilengkapi dengan layar sentuh LCD 3,5 inci dan dapat 
mencetak file berformat PDF maupun JPEG langsung dari 
USB drive, sistem dua rol multifungsi serta mendukung 
koneksi mobile (Wi-Fi dan LAN). Fitur-fitur ini tentunya 
semakin memudahkan pemakaian printer sehingga 
mencetak pun bisa lebih nyaman dan praktis,” ujar Andreas 
Pakasi – Senior Marketing Manager, PT Datascrip.

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

Mencetak Foto Format Besar
dengan Mudah, Cepat dan Efisien dengan
Canon imagePROGRAF PRO Series



Menciptakan Lingkungan Kerja yang Aman

1.  Sistem Keamanan 
Terintegrasi

Pasang sistem keamanan terintegrasi 
yang sesuai dengan kebutuhan kantor 
Anda. Sistem tersebut bisa mencakup 
mulai dari mesin absensi yang bisa 
mendeteksi sidik jari palsu, boom gate 
maupun long range reader yang bisa 
mengawasi dan membatasi kendaraan 
yang masuk ke area kantor, CCTV untuk 

Sistem ini juga bisa digunakan untuk 
membatasi personel yang diijinkan 
masuk ke suatu area. 

3. Pelatihan Karyawan
Ciptakan dan terapkan program 
pelatihan yang mendalam mengenai 
keamanan lingkungan kerja untuk 
karyawan. Pelatihan tersebut antara 
lain meliputi cara menyimpan 
dokumen dengan benar, melindungi 
password dan keamanan bangunan. 

4.  Memilih peralatan kerja 
yang mendukung secure 
workstations

Matikan komputer/laptop Anda 
saat tidak digunakan. Kunci semua 
dokumen kerja dalam filing cabinet 
serta gunakan kotak yang bisa dikunci 
untuk dokumen-dokumen yang akan 
dimusnahkan dengan paper shredder. 
Anda juga bisa memilih peralatan 
kerja yang memiliki fitur Secure Print, 
seperti yang terdapat pada printer 
laser Canon imageCLASS LBP253x. 
Fitur tersebut dapat merilis perintah 
cetak berdasarkan memori autentik 
yang sukses pada printer, memastikan 
kerahasiaan pada dokumen yang 
sensitif.

memonitor aktivitas di area kerja/
parkir, mesin X-ray untuk membantu 
pemeriksaan barang bawaan yang 
keluar/masuk gedung, sampai fire 
alarm system.

2. Pengawasan Akses
Terapkan sistem access control yang 
teratur untuk bisa mengecek siapa saja 
yang pergi dan kapan hal itu terjadi. 

Faktor sistem keamanan kini 
menjadi bagian tak terpisahkan 
dalam aktivitas bisnis karena 
di tengah kemajuan teknologi, 
banyak kegiatan bisnis yang 
rentan terhadap hal-hal yang 
sifatnya merugikan perusahaan 
maupun karyawan. Misalnya, 
pencurian dokumen, alat kerja 
bahkan sampai hak cipta. 
Selain menempatkan personel 
keamanan serta membiasakan 
perilaku disiplin, apa saja 
yang bisa kita lakukan untuk 
membuat lingkungan kerja kita 
seaman mungkin?

CCTV Secure IR Dome Camera

Mesin absensi Secure SM-504 
dapat mendeteksi sidik jari palsu.
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Profesional, eksklusif dan 
elegan, itulah karakter 
yang dihadirkan oleh 

Emperor Executive Desk dari 
Datascrip. Meja kerja yang 
terbuat dari gabungan material 
premium dan alami seperti 
veneer dan juga leather pada 
bagian atasnya ini memberikan 
tampilan yang mewah. Selain 
itu, ketebalan 50 cm bagian 
atas meja menegaskan desain 
yang kokoh. 

Meja yang dirancang untuk 
para executive ini juga memiliki 
tampilan artistik yang menarik 
dengan adanya tambahan 

laser cut stainless plate dengan 
motif khusus pada area 
tertentu. Istimewanya, motif 
laser cut ini dapat dibuat sesuai 
dengan permintaan. Misalnya, 
mengikuti logo dari masing-
masing perusahaan. Hal ini 
menjadikan desain Emperor 
Executive Desk spesial dan unik. 
Setiap unit yang dirancang, 
memiliki sentuhan personal 
tersendiri. 

Datascrip memahami di tengah 
kesibukan dan kepadatan 
kerja seorang eksekutif, 
unsur  efisiensi, kerapihan dan 
kepraktisan menjadi faktor 

penting dalam pemilihan 
furnitur. Oleh karena itu, 
Emperor Executive Desk 
dilengkapi dengan electrical  
box yang lengkap. Fitur ini 
mampu mengakomodasi 
kebutuhan power dan juga data 
untuk piranti elektronik para 
eksekutif saat bekerja.

“Emperor Executive Desk 
yang dibuat handmade dan 
customize ini menjadikan ruang 
kerja semakin eksklusif dan 
elegan,” ujar Zaky Makarim – 
Division Manager PT Datascrip.
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Meja Eksklusif
untuk Para Eksekutif
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Easy installation
Low cost maintenance 
Low risk electrical malfunction
Fully automatized
Amazing sensor security features
Innovative software
Tablet & smartphone control device
System and Software personalization

WWWWWWWWWWWWWWWIIITTTTTTHHHHH AAAAAAAAAAAAA TTOOOUUUCCCCCCHHHHHHH OOOOOFFFF AA BBBBBUTTTTOOON

Full safety feature to protect user while accessing the cabinet
Infrared sensors which stops the carriage immediately if it is moved while a user is in the aisle.

innovative solution
conceived to replace and automatize
all manually operated structures

Feature & benefit

1 m

4 m

Intuitive control - Easy to operate 
with a user friendly control button.

Single or multiple carriage 
movement - The system can 
operates single or multiple cabinet 
from 1 - 4 meters of width with 
maximum weight up-to 4000 kg.

Battery as alternate power source 
- The unit can be operated  with 12 
Volt battery in case there is power 
failure.

Easy installation - Simply remove 
the existing handles and apply the 
unit box system on the same 
attachment.
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Dalam beberapa kondisi, 
pengambilan gambar terasa 
lebih nyaman dan leluasa 

dilakukan dengan live view mode 
melalui layar LCD kamera. Namun 
seringkali dalam live view mode 
kecepatan auto focus (AF) kamera tidak 
secepat saat menggunakan viewfinder. 
Kali ini, Canon menghadirkan seri DSLR 
terbarunya Canon EOS 77D yang 
memiliki AF tercepat, yaitu 0,03 detik 
pada saat pengambilan gambar dengan 
live view mode.

Kamera ini  menggabungkan teknologi 
mutakhir Canon, yaitu Dual Pixel CMOS 
AF (DAF) dan prosesor gambar DIGIC 7. 
Dengan membandingkan perbedaan 
sinyal antara kedua fotodioda, DAF 
mencari fokus dengan presisi tinggi dan 
dengan cepat berpindah fokus sesuai 
kehendak pengguna. Teknologi ini juga 
membantu videografer untuk terus 
mengunci fokus pada subjek bidikan 
saat latar belakangnya bergerak.

Canon EOS 77D memiliki sensor 
CMOS APS-C 24,2 megapixel  yang 
menghasilkan gambar tajam dan detail, 
bahkan saat foto harus melalui proses 
cropping ketat atau dicetak dalam format 
berukuran besar. Prosesor gambar DIGIC 
7 tidak hanya menghadirkan kecepatan 
ISO hingga 25.600, tetapi juga 
menjadikan kamera ini andal  dalam 
memotret objek bergerak dengan noise 
yang minim. Dibekali 45 titik AF berjenis 
cross-type yang mengusung deteksi 
fokus akurat, termasuk pada subjek 
yang bergerak cepat. Colour detection AF 
dengan sensor metering 7560-pixel RGB 
+ IR mendeteksi dan mengatur white 
balance bidikan secara tepat dan akurat.

Kamera ini juga andal untuk 
menghasilkan video dengan kualitas 
sinematik berkelas profesional. Dengan 
format Full HD 60p, kedua kamera 
ini juga mengusung teknologi baru 
yaitu Movie Digital IS yang menjamin 
rekaman video tetap stabil. Teknologi 

ini memiliki sensor gyro elektrik internal 
yang menjaga gambar tetap stabil pada 
saat posisi kamera bergerak. 

“Canon EOS 77D dirancang untuk 
para penggemar fotografi yang ingin 
mempertajam keterampilannya dengan 
kamera DSLR profesional. Dilengkapi 
dengan koneksi Wi-Fi dan NFC untuk 
memudahkan pengguna berbagi 
foto dan video ke media sosial, atau 
memindahkan file foto ke smartphone 
ataupun mencetak langsung ke printer 
yang mendukung koneksi NFC. Koneksi 
nirkabel ini juga membantu fotografer 
untuk mengoperasikan kamera jarak 
jauh, hingga radius 5 meter,” ujar Merry 
Harun - Canon Division Director PT 
Datascrip.
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Canon EOS 77D, Kamera DSLR dengan AF
di Mode Live View Tercepat

www.store.datascrip.com
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Warna
yang tersedia:

Warna
yang tersedia:

DAPATKAN
BONEKA
PIKACHU

EKSKLUSIF!*

TEMAN
BERTUALANG
YANG
MENYENANGKAN

Mulai perjalanan #Toytravel kamu 
dengan Canon EOS M10 dan ikuti tantangan 

#EOSM10Adventure dari kami sekarang juga! 
   
   Info lebih lanjut di snapshot.canon-asia.com/pokemon
*Untuk setiap pembelian EOS M10 kit. Syarat & ketentuan berlaku.

© 1997 Nintendo, Creatures, GAME FREAK, TV Tokyo, ShoPro, JR Kikaku. © Pokémon.TM and ® are trademarks of Nintendo.

PASTIKAN ANDA MENDAPATKAN KARTU GARANSI DARI PT DATASCRIP

snapshot.canon-asia.com
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Luncurkan Haier Leisure L7
Haier Gandeng Datascrip sebagai

Distributor Tunggal Produk Smartphone di Indonesia

PT Datascrip dipercaya Haier Mobile sebagai distributor 
tunggal produk-produk smartphone di Indonesia. 
Kerjasama antara Haier Mobile dan Datascrip ini 

diawali dengan peluncuran produk Haier Leisure L7, 
smartphone canggih dan trendi dengan harga terjangkau 
yang dapat diandalkan setiap saat pada 7 Juni 2017 di 
Jakarta.

“PT Datascrip sebagai perusahaan The One Stop Business 
Solutions bangga bisa bekerja sama dan menjadi 
distributor tunggal Haier di Indonesia. Produk Haier sudah 
hadir di Indonesia sejak 2007 dengan menggandeng 

operator telekomunikasi dan kualitas produknya terjaga 
dengan baik. Sebagai awalan, Datascrip menghadirkan 
Haier Leisure L7, smartphone canggih dengan harga 
terjangkau. Kedepannya produk-produk berkualitas 
smartphone Haier yang lain akan dirilis untuk memenuhi 
kebutuhan perangkat teknologi informasi dan komunikasi 
masyarakat Indonesia,” ujar Sylvia Lionggosari – Division 
Director, PT Datascrip.

Haier Leisure L7 hadir dengan tampilan trendi berjiwa 
muda dengan perpaduan empat warna pilihan; gold, 
rose gold, silver dan grey. Bodi yang terbuat dari metal 
menghadirkan kesan mewah dan elegan pada Leisure 
L7. Haier menyematkan layar LCD sentuh berukuran 5,5 
inci yang sudah dilengkapi dengan teknologi IPS Full HD 
(1080x1920 pixels) JDI Glass. Dukungan kamera beresolusi 
13 Megapixel dengan LED Flash di bagian belakangnya, 
dan resolusi 5 Megapixel di bagian depannya hadir untuk 
memenuhi kebutuhan fotografi. 

Leisure L7 sudah mendukung jaringan 4G di jaringan LTE 
FDD (frequency division duplex) maupun TDD (time division 
duplex). Hal ini membuat Leisure L7 dapat dipakai pada 
semua operator telekomunikasi di Indonesia. Kombinasi 
baterai 3000mAh dengan layar JDI dan prosesor Octa-Core 
menjadikan smartphone ini tetap hemat baterai. Selain 
itu, Haier Leisure L7 sudah didukung dengan fitur quick 
charging, sehingga baterai dapat terisi 50% hanya dalam 
waktu 30 menit. Hadirnya chipset Qualcomm Snapdragon 
430 yang dipadukan dengan prosesor 64-bit Octa-Core 
ARM Cortex A53, RAM 3GB, dan sistem operasi Android 
Nougat 7.1 membuat kinerja Leisure L7 semakin optimal.

Tampak pada gambar (kiri-kanan): Wang ZZ – President Director Haier                   
Telecom Co. Ltd dan Irwan Kamdani – President Director of PT Datascrip saat 
menandatangani Memorandum of Understanding (MOU) Kerjasama antara 
PT Datascrip dengan Haier Mobile di Jakarta, Rabu (7/6).

Tampak pada gambar (kiri-kanan): Bobby Ivan –Division Manager PT Datascrip, Sylvia Lionggosari – Division Director PT Datascrip, Irwan Kamdani – President Director  
PT Datascrip, Wang ZZ – President Director Haier Telecom Co. Ltd , An – Product Director Haier Telecom Co. Ltd dan Taufan Tanoto – Country Manager Haier Telecom 
Co. Ltd pada saat Konferensi Pers Penandatangan Kerja Sama Datascrip dan Haier sekaligus Peluncuran Produk Smartphone Haier Leisure L7 di Jakarta, Rabu (7/6).
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17serba-serbi

Memotret mainan saat ini sudah semakin digemari 
di kalangan para penggemar fotografi. Pemotretan 

mainan ini dikenal dengan istilah toy photography. 
Subjek yang biasa difoto dalam toy photography biasanya 
merupakan boneka-boneka kecil. Fotografer biasanya 
mengatur posisi boneka/mainan tersebut dengan pose 
tertentu untuk kemudian diabadikan dalam bentuk foto 
dengan menggunakan kamera digital. 

Salah satu tren toy photography yang mulai meluas 
dari negara asalnya, Jepang adalah Nui-dori atau lebih 
gampang kita sebut #ToyTravel photography. Dalam 
#ToyTravel photography, kita mengajak boneka kesayangan 

kita untuk menjadi sahabat perjalanan kita dan turut kita 
abadikan dalam jepretan foto-foto kenangan sepanjang 
perjalanan kita. 

#ToyTravel muncul dalam beragam momen secara 
spontan dan menyenangkan, mulai dari foto boneka itu 
sendiri dengan latar pemandangan, foto wefie bersama 
mainan kesayangan saat sedang bersantai di pantai 
sampai pose melompat bersama mainan favorit ketika 
berhasil mendaki ke puncak gunung. Ada begitu banyak 
variasi gaya saat berfoto, tergantung pada imajinasi dan 
kreativitas masing-masing.   

#ToyTravel Photography



Warga memasang telur-telur hias di perahu yang akan digunakan untuk perayaan Maudu Lompoa.Elyana Dasuki

www.datascrip.com

Indonesia kaya dengan keindahan 
alam dan tradisi yang memiliki daya 
tarik bagi wisatawan. Salah satu tradisi 

unik yang kini menjadi magnet wisata 
budaya dan religi, khususnya di kawasan 
Sulawesi Selatan adalah Maudu Lompoa 
(Maulid Besar/Akbar) yang dilakukan 
oleh warga Desa Cikoang, Kabupaten 
Takalar, Sulawesi Selatan untuk 
merayakan Maulid Nabi Muhammad. 

pariwisata daerah Sulawesi Selatan. Selain 
bernuansa religi dan sebagai bentuk 
kecintaan terhadap Nabi Muhammad 
SAW, Maudu Lompoa juga menjadi 
ajang pelepas rindu pada keluarga dan 
kampung halaman oleh masyarakat 
Cikoang yang tinggal di perantauan. 

Ciri khas dari perayaan ini adalah perahu 
(julung-julung) yang dicat berwarna-

18 leisure

Tradisi Maudu Lompoa yang sudah 
berlangsung sejak abad ke-17 ini berawal 
dari kedatangan Sayyid Djalaluddin 
bin Muhammad Wahid Al Aidid. Beliau 
adalah seorang ulama besar asal Aceh 
yang datang untuk menyebarkan agama 
Islam ke kerajaan kerajaan Bugis – 
Makassar. Keturunan Sayyid melestarikan 
perayaan ini setiap tahunnya. Bahkan kini, 
Maudu Lompoa telah menjadi agenda 

Maudu Lompoa

Datascrip - The One Stop Business Solutions Company

Perahu peserta 
perayaan Maudu 
Lompoa berlayar di 
Sungai Cikoang.

Perpaduan Wisata Budaya dan Religi dari Takalar
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warni dan dihias dengan berbagai 
pernak-pernik seperti telur, kain sarung, 
keranjang, baju, selendang, bahkan 
seprai. Perahu-perahu tersebut diarak 
dari desa menuju tepi sungai Cikoang 
dan kemudian dipamerkan di sungai. 
Pada setiap perahu dibuat sebuah 
panggung kecil yang dipasangi tenda 
sebagai tempat pembacaan “zikkiri” 
yang berisi syair-syair pujian kepada 
Rasullulah SAW. 

Di dalam perahu juga tersaji Songkolo, 
yaitu makanan nasi ketan khas Sulawesi 
Selatan dan gunungan telur yang dihias 
warna-warni.  Telur-telur ini direbus 
terlebih dahulu lalu ditusuk pada ujung 
bambu yang sudah dipecah-belah 
kecil dan runcing dan ditancapkan 
di atas bakul. Sajian makanan ini 
melambangkan bahtera yang mem-
bawa berkah bagi masyarakat Cikoang. 

Suasana perayaan Maudu Lompoa 
sungguh meriah seperti berada di 

sebuah karnaval. Keriuhan masyarakat 
memuncak ketika julung-julung 
dibopong dengan penuh semangat 
oleh warga menuju sungai Cikoang. 
Masyarakat pun ramai memadati jalan 
masuk menuju tempat perahu dihias 
dan dijejerkan. Acara semakin meriah 
dengan berbagai lomba yang diikuti 
masyarakat di sungai Cikoang serta 
atraksi silat kampung khas Cikoang. 
Keunikan tradisi ini menjadikan Maudu 
Lompoa salah satu agenda wisata yang 
menarik di kawasan Sulawesi Selatan.  

Momen-momen penuh warna pada 
perayaan Maudu Lompoa ini saya 
abadikan menggunakan kamera Canon 
EOS 7D Mark II dan EOS 5D Mark II. Saya 
pun tak melewatkan untuk berkreasi 
dengan toytravel photography bersama 
Rilakkuma dalam perayaan ini.

Warga berkerumun 
menyaksikan perahu yang 
diarak menuju Sungai 
Cikoang.

Atraksi silat khas Cikoang turut meramaikan Maudu Lompoa.Julung-julung (perahu) yang berwarna-warni berjejer di tepi sungai Cikoang.

EOS 7D Mark IIEOS 5D Mark IIBerkreasi dengan toytravel photography.

Elyana Dasuki: Hobi fotograf inya dimulai 
saat bergabung dengan photography club 
Garuda Indonesia tahun 2009. Beberapa 
kali menjuarai lomba foto serta mengikuti 
pameran foto di dalam dan luar negeri.
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Andini mencermati data-data 
yang terpampang pada sebuah 
papan di ruang rapat. Sambil 

berdiskusi dengan rekan kerjanya, ia 
memberikan coretan dan catatan pada 
grafik penjualan yang ditampilkan 
di papan tersebut. Usai berdiskusi, ia 
pun menyimpan catatan tersebut ke 
komputer untuk dicetak dengan printer.

Papan yang digunakan Andini dan 
rekan kerjanya selama rapat adalah 
Hitevision Interactive Whiteboard 
dengan teknologi infrared, yang 
dirancang untuk memberikan 
pengalaman operasional multisentuh 
yang mencapai 4-6 titik sentuh dalam 
waktu bersamaan. Dukungan sistem 
operasional yang canggih pada papan 
interaktif ini memberikan akurasi tinggi 
dan kenyamanan menulis seperti 
menulis di papan biasa. Hal ini tentu 
dapat mengefisienkan biaya pembelian 
spidol, penghapus, serta tinta.

Dengan menggunakan papan tulis 
interaktif ini, kita dapat merekam 

seluruh tulisan atau pembahasan yang 
ditulis serta dapat memutar kembali 
hasil rekaman tersebut. Hal ini sangat 
memudahkan dan penting bagi kita 
untuk melihat dokumen yang terdahulu 
jika dibutuhkan. Selain itu fitur lainnya 
yakni dapat mengubah tulisan tangan 
menjadi format ketikan.

Selain penggunaan di ruang rapat 
perusahaan, papan tulis ini juga cocok 
digunakan di ruang kelas. Berbekal 
fitur-fitur pembelajaran berupa ikon 

pelajaran Matematika, Fisika, Kimia, 
Kesenian, dan lainnya, proses belajar-
mengajar semakin efektif dan interaktif.

“Hitevision Interactive Whiteboard 
selain cocok untuk rapat di kantor, juga 
dapat digunakan untuk mendukung 
aktivitas di sekolah, kampus, lembaga 
pelatihan, hingga rumah sakit,” ujar Mia 
Julita, Marketing Manager PT Datascrip 
selaku distributor resmi Hitevision di 
Indonesia.

20 business solution

Tukar Gagasan dengan Papan Interaktif Canggih,
Hitevision Interactive Whiteboard

www.datascrip.comDatascrip - The One Stop Business Solutions Company

USB CABLE

VGA/HDMI CABLE

Short Throw Projector

Bracket Projector

Standing Bracket

Interactive
Whiteboard
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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

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

Nama :

Jabatan :

Perusahaan :

Bidang usaha :

Alamat kantor :

Kota : Kode Pos :

Telpon : E-mail :

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

Kolaborasi di lingkungan kerja selalu relevan untuk dibicarakan. Apalagi 
dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi dan 
komunikasi. 

Kolaborasi terjadi saat dua individual atau sekelompok orang bekerja 
bersama mencapai suatu tujuan bersama dengan bertukar ide dan 
keahlian masing-masing. Hal ini bisa terjadi secara tatap muka maupun 
virtual (dengan bantuan kecanggihan teknologi, seperti program 
berbasis komputasi awan). Apa saja manfaat yang bisa kita dapatkan 
dari kolaborasi ini?

• Melihat Potensi Diri
Kolaborasi menantang kita untuk berpikir, menyampaikan dan menerima 
dengan jelas suatu kompetensi. Kolaborasi seolah-olah menjadi cermin 
yang menunjukkan kelebihan dan kekuatan seseorang sehingga saat 
berkolaborasi masing-masing anggota dapat saling melengkapi.

• Berdampak pada Pengambilan Keputusan
Saat beragam pengetahuan dan keahlian bergabung, hal itu menciptakan 
sebuah “kolam” besar yang lebih kompeten dan berpengalaman. 
Kehadiran internet dan perkembangan teknologi informasi membuat 
kolaborasi virtual mengurangi atau bahkan menghilangkan kebutuhan 
biaya dan infrastruktur.

• Ajang Pembelajaran
Ketika tim Anda berkolaborasi, mereka pada dasarnya mempelajari 
hal baru satu sama lain. Organisasi Anda menjadi sebuah badan yang 
mendukung budaya pembelajaran berkelanjutan. Kapan pun anggota 
tim berkolaborasi mereka meningkatkan kapasitasnya dan tumbuh di 
luar zona zamannya. Hal ini tentunya akan ikut membawa bisnis Anda 
berkembang ke level yang lebih tinggi. 

Kolaborasi di Lingkungan Kerja
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“There is no greater thing you can do in your life and your 
work then follow your passion in a way that serves the 
world and you”, - Sir Richard Branson

“The common question that gets asked in business is, 
‘why?’ That’s a good question, but an equally valid question 
is,  ‘why not?’, “ – Jeff Bezos

“Don’t compare yourself with anyone in this world. If you 
do so, you are insulting yourself,” – Bill Gates

Q
U
IZ

quiz22 

Pemenang
QUIZ KONTAK EDISI  1/2017:

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 2017. Pemenang akan 
diumumkan di edisi berikutnya. 
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Dudung yang baru saja diterima kerja di sebuah perusahaan, bergegas 
untuk berangkat kerja agar bisa tiba lebih awal di kantor. Berpakaian rapi 
lengkap dengan dasinya, ia tiba di kantor. Karena hari ini adalah hari pertama 
ia bekerja, ia melihat-lihat isi ruangan yang masih kosong itu. Di sebuah 
ruangan, ia melihat ada seorang Bapak yang sedang duduk di dalamnya dan 
sedang merapihkan berkas. Dudung ingin memberikan kesan pertama yang 
baik.

Dudung: Selamat 
pagi Pak. Ada yang 
bisa saya bantu?

Bapak: Selamat 
pagi juga Pak. Tidak 
perlu Pak, saya bisa 
kerjakan sendiri.

Meyakini Bapak 
berpakaian batik 
dengan rambut 
klimis, dan wangi 
tersebut adalah pak 
Toni, atasan barunya, 
Dudung langsung 
sigap membantunya. 

Dudung: Sini pak. Saya bantu merapikan file-file penting, bapak. 

Bapak: Jadi merepotkan Pak. Terima kasih sudah mau membantu.

Beberapa saat kemudian.

Dudung: Bagaimana pak Toni, semua sudah beres?

Bapak: Saya Didin, Office Boy yang bekerja di sini dan pak Toni baru akan 
datang setengah jam lagi. Saya pamit dulu mau ganti seragam, pak.

Hari Pertama

1. Pujiati Lestari  Surabaya
2. Wangko Hartono Tarakan
3. Wibowo Pujiantoro  DKI Jakarta

1.  Berikut keunggulan dari printer laser warna 
Canon imageCLASS LBP841Cdn, kecuali?

  a. Bisa cetak hingga ukuran A3
  b. Kecepatan cetak 62 halaman per menit
  c. Bisa cetak 3 Dimensi
  d. Dilengkapi fitur ADF

2.  Apa nama meja kerja dari Datascrip untuk 
kalangan profesional, dengan desain eksklusif 
dan elegan?

  a. Emperor Executive Desk 
  b. Rumble Table
  c. Rush Table 
  d. Double Desk

3.  Berikut spesif ikasi smartphone Haier Leisure L7, 
kecuali?

  a. LCD sentuh ukuran 5,5 inci 
  b. Kamera beresolusi 8MP (depan) &
      3MP (belakang)
  c. Baterai 3000 mAh dengan f itur quick   

      charging
  d. Chipset Qualcomm Snapdragon 430

4.  Sebutkan tipe  kamera yang digunakan Elyana 
Dasuki saat mengabadikan acara Maudu 
Lompoa Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan?

  a. Canon PowerShot G7 X Mk II & IXUS 185
  b. Canon EOS 1200D & EOS 80D
  c. Canon PowerShot D30 & IXUS 185
  d. Canon EOS 7D Mk II & EOS 5D Mk II

INSPIRATIONAL 
QUOTES





5.5” FHD 
with JDI Glass

DTS Sound Effect Fingerprint Access

All Operator
Dual Sim

RAM 3 Gb
ROM 32 Gb

Rear 13M auto focus 
Front 5M
With dual flash 

3000 mAh
Quick Charge 3.0
Type C USB

Android 7.1

OCTA core

LEISURE L7

Distributed by:

FAST CHARGING

2.5D curved2.5D curved
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