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hello!

Dari Redaksi
Memberikan
yang
terbaik
kepada
pelanggan bukan saja berarti menyediakan
produk-produk unggulan yang menjawab
kebutuhan masyarakat, namun juga
memastikan pelanggan mendapatkan
layanan purnajual yang prima. PT Datascrip
sebagai The One Stop Business Solutions
memahami hal tersebut. Oleh karena itu,
selain menyediakan beragam solusi dan
produk yang lengkap untuk kebutuhan bisnis

cover

masyarakat, Datascrip juga memperkuat
layanan kepada pelanggannya dengan
menghadirkan Datascrip Service Center.
Artikel selengkapnya bisa Anda simak di
rubrik Main Story.
Selain itu, pada edisi ini kami juga
mengulas produk-produk baru yang
dapat meningkatkan kinerja bisnis Anda.
Diantaranya, Canon SELPHY CP1300,

ask
the expert

12

Empat Kunci Menjadi
Komikus Profesional
Kriswandi

Finalis Kategori Umum
Tema: Bersinar dalam Kegelapan
Canon PhotoMarathon Indonesia 2016 –
Jakarta

Komik merupakan salah satu media
kreatif yang digemari banyak orang.
Komik bisa menjadi penyampai
pesan yang menarik dan ringan
karena dikemas dalam bentuk
gambar dan teks. Komikus Li Julian
berbagi tipsnya untuk Anda.

MAXIFY MB 5170, SanDisk Ultra 3D SSD,
Wacom Cintiq Pro dan Haier L7. Simak
pula tips membuat komik dari Li Julian.
Sedang mencari destinasi liburan?
Artikel Leisure mengenai Pesona Ciletuh
Menuju Geopark Kelas Dunia yang bisa
menjadi inspirasi Anda.
Selamat membaca!

business
solution

Inkjet printer MAXIFY MB5170
hadir dengan teknologi tinta
anti air Dual Resistant High
Density Ink (DRHD) yang
membuat kualitas hasil cetak
dokumen lebih tahan lama dan
tidak luntur. Apa saja fitur-fitur
canggih lainnya dari printer
multifungsi ini?
Simak ulasannya.

main story

Pelayanan Prima untuk Kepuasan Pelanggan
Selain menyediakan beragam solusi dan produk yang lengkap untuk kebutuhan
bisnis masyarakat, Datascrip juga memperkuat layanan kepada pelanggannya dengan
menghadirkan Datascrip Service Center.
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PT Datascrip menggelar
Datascrip Creative Comic Competition
bagi para pelajar dan mahasiswa.

business solution

SanDisk Ultra 3D SSD
Media Penyimpan Andal
Pendukung
Produktivitas
Kerja
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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
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

Pesona Ciletuh Menuju Geopark Kelas Dunia
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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
BANDUNG
Jl. Lengkong Besar No. 3-A, Bandung 40261
Tel. (022) 423 2230, 423 2252, 4233 193
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

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.

BANJARMASIN
JL. Gatot Subroto No. 3A
Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70235
Tel. (0511) 6744932, 6744981
E-mail: kpc_banjarmasin@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
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main story

Pelayanan Purnajual Prima
untuk Kepuasan Pelanggan
Memberikan yang
terbaik kepada
pelanggan bukan saja
berarti menyediakan
produk-produk
unggulan yang
menjawab kebutuhan
masyarakat, namun
juga memastikan
pelanggan
mendapatkan layanan
purnajual yang prima.
Datascrip - The One Stop Business Solutions Company

P

T Datascrip sebagai The One Stop
Business Solutions memahami hal
tersebut. Oleh karena itu, selain
menyediakan beragam solusi dan
produk yang lengkap untuk kebutuhan
bisnis masyarakat, Datascrip juga
memperkuat
layanan
kepada
pelanggannya dengan menghadirkan
Datascrip Service Center.

Datascrip Service Center melayani
produk-produk:
Canon
(untuk
kamera, lensa, printer, proyektor),
ASUS® (untuk tipe notebook/ netbook/
tablet PC/smartphone), Lenovo (untuk
tipe notebook/ netbook/ tablet PC),
Panasonic, BenQ dan Optoma (untuk
produk proyektor), Nikon (untuk
produk surveying instrument), serta
smartphone Haier.
Khusus produk Canon, tersedia fasilitas
pemesanan layanan perbaikan di

tempat pelanggan/ on-site service
dan kemudahan pengecekan status
perbaikan secara online melalui
website www.canon.co.id, serta aplikasi
Datascrip E-Care (khusus pengguna
Android). Pelanggan juga bisa
mengetahui status perbaikan secara
otomatis setiap saat melalui One
Number Canon Call Center Indonesia
www.datascrip.com
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Pelanggan sedang berkonsultasi dengan Customer Service Datascrip Service Center Banjarmasin.

di nomor 021-2922 6000 atau SMS Auto
Reply di nomor 08121040001.
Saat ini lokasi Datascrip Service Center
telah tersebar di 16 kota besar di
Indonesia. Kota-kota tersebut adalah
Jakarta, Bekasi, Bandung, Surabaya,
Semarang,
Yogyakarta,
Madiun,
Padang,
Palembang,
Pekanbaru,
Medan, Balikpapan, Makassar, Manado,
Jambi dan Banjarmasin.
Selain
cabang-cabang yang dikelola sendiri,
Datascrip Service Center juga bekerja
sama dengan hampir 100 repair
center maupun collection center yang
tersebar di berbagai kota di Indonesia
yang telah ditunjuk sebagai jaringan
authorized service. Seluruh authorized
service center juga telah menggunakan
modul online repair center.
Keunggulan Datascrip Service Center
terletak pada misi perusahaan, yaitu
www.datascrip.com

Teknisi Datascrip Service Center sedang melakukan pengecekan produk.

selalu berorientasi kepada kepuasan
pelanggan
dengan
memberikan
pelayanan yang profesional dan prima.
Hal ini terbukti dengan diterimanya
sertifikat ISO9001:2008 dan beberapa
penghargaan lainnya, seperti Service
Quality Award untuk service center
kamera dan service center printer.
Datascrip Service Center juga meraih
penghargaan untuk kategori Talent

The Best Photography pada ajang The
Best Contact Center Indonesia 2017.
“Pelanggan memiliki arti penting bagi
sebuah perusahaan. Oleh karena itu,
kepuasan pelanggan selalu menjadi
prioritas Datascrip. Kualitas dari hulu
hingga hilir tak luput dari perhatian
Datascrip,” ujar Budianto Iskandar –
Direktur Layanan Purnajual PT Datascrip.
Datascrip - The One Stop Business Solutions Company
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Cepat dan Ef isien
untuk Kebutuhan
Cetak Banyak

E

fisien, cepat dan hemat
merupakan beberapa hal yang
menjadi pertimbangan penting
saat memilih printer untuk kebutuhan
bisnis ataupun instansi, baik skala
kecil, sedang hingga korporasi.
Memahami kebutuhan tersebut,
Canon melalui PT Datascrip selaku
authorized distributor-nya di Indonesia
menghadirkan printer multifungsi
MAXIFY MB5170 untuk kebutuhan
bisnis yang dijalankan di rumah atau
berskala usaha kecil-menengah.
Keunggulan dari printer berbasis
tinta (inkjet) adalah lebih banyak
ragam pilihan kertas yang dapat
digunakan sebagai pilihan cetak,
dari plain paper hingga glossy paper,
Datascrip - The One Stop Business Solutions Company

dalam hal ini MAXIFY MB5170 dapat
memberikan hasil cetak pada semua
media dengan kecepatan di atas
rata-rata printer inkjet lainnya.
Printer ini telah memenuhi kualifikasi
ISO dalam hal kecepatan cetak, yaitu
hingga 24 images per minute (ipm)
atau 32,5 halaman per menit untuk
cetak hitam-putih, dan 15,5 ipm
atau 26,5 halaman per menit untuk
cetak warna.
“Teknologi tinta anti air Dual Resistant
High Density Ink (DRHD) membuat
kualitas hasil cetak dokumen lebih
tahan lama, tidak luntur karena
keringat, tersiram air, atau hanya
sekadar penggunaan highlighter

Y

CM

pada dokumen pun tidak menjadi
masalah,” kata Monica Aryasetiawan Division Manager of Canon Consumer
System Product Division PT Datascrip.
Dengan daya tampung kertas
mencapai 250 lembar, MAXIFY
MB5170 juga telah terintegrasi
dengan
Automatic
Document
Feeder (ADF) dua sisi yang bisa
menampung hingga 50 lembar,
cocok untuk kebutuhan scan dan
copy. Selain itu, juga ada teknologi
Twin-Scanning Sensor yang mampu
memindai dua sisi sekaligus.
Apapun keperluan cetak Anda,
sedikit atau banyak, MAXIFY
MB5170 dapat menjadi alternatif
untuk kebutuhan cetak dengan
hasil yang tajam, kecepatan cetak
yang tinggi, hingga kapasitas kertas
yang besar.

www.datascrip.co.id
www.datascrip.com
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Media Penyimpan Andal
Pendukung Produktivitas Kerja

K

emampuan komputer sebagai
perangkat
kerja
seharihari
sangat
berpengaruh
terhadap produktivitas kerja. Selain
komponen prosesor dan memori
yang ada di dalamnya, ternyata
media penyimpanan utama juga
mempengaruhi kinerja komputer.
Pada umumnya orang mengenal
Hard Disk sebagai komponen utama
penyimpanan pada komputer, namun
sebetulnya fungsinya bisa digantikan
dengan Solid State Drive (SSD).

SSD menggunakan Integrated Circuit
(IC) yang dirakit sebagai memori
untuk menyimpan data lebih andal.
Ini sangat berbeda dengan Magnetic
Disk yang terdapat pada Hard Disk
dengan disk yang berputar. Hal ini
yang membuat SSD lebih tahan lama
karena tahan guncangan, serta lebih
cepat dalam proses menyimpan atau
membaca data.
SanDisk melalui PT Datascrip selaku
authorized distributor-nya di Indonesia

menghadirkan SanDisk Ultra 3D SSD
yang dapat mempercepat proses bootup, serta proses olah software grafis
dengan kecepatan membaca hingga
560MB per detik, menjadikan proses
kerja lebih produktif dan efisien.
Kapasitas penyimpanan SanDisk Ultra
3D SSD tersedia mulai dari 250 GB,
500 GB, 1 TB hingga 2 TB. Pengguna
bisa memanfaatkan untuk menyimpan
dan menjalankan software yang sering
digunakan, bahkan untuk Operating
System yang dijalankan.
“Pengguna
akan
merasakan
pengoperasian software menjadi lebih
cepat, begitu juga saat menyimpan
atau membuka file. Selain itu, SanDisk
Ultra 3D SSD memiliki konsumsi daya
yang rendah membuat daya tahan
baterai notebook menjadi lebih lama
dan mesin lebih dingin,” Yulia Purnama
Dewi – Marketing Manager PT Datascrip.

www.datascrip.co.id
Datascrip - The One Stop Business Solutions Company

www.datascrip.com

SPOTLIGHT
Presentation Remote
PRESENT LIKE NEVER BEFORE
Spotlight allows you to simply navigate slides
and interact with on-screen content from up to
30 meters/100 feet away. The customisable timer
sends vibration alerts directly to hand – and the
advanced pointer system allows you to highlight
and magnify areas of focus in pixel-perfect detail.
Add to that gesture-commanded scrolling, panning,
and volume control and you can be sure to crush
every presentation.

HIGHLIGHT AND MAGNIFY ON SCREEN
Enlarge areas of focus without loss of image quality. Go beyond
traditional laser pointing. Visible to audience in-person and via
video conference. Draw attention to certain elements of your
presentation in a compelling way.

SMART TIME MANAGEMENT
Spotlight reminds you when
it’s time to wrap up. The
presentation remote vibrates
five minutes before the end
of your presentation and
again when your time is fully
up. Track presenting time
and customise vibration alerts
in the Logitech Presentation
App.

MOUSE-LIKE CURSOR
CONTROL
Use the on-screen cursor to
play videos, open links, and
enjoy a range of rich content
interaction. Interact with your
presentation content without
using a mouse or trackpad.

Magnify

Highlight

30-METER RANGE

QUICK RECHARGING

Move and present freely from
up to 30 meters (100 ft).

Quick charge in one minute
for three hours of use. Stay
charged for the length of your
presentation, and operate
with confidence in even the
largest rooms.

Works with Windows®, Mac, PowerPoint®, Keynote®, Google Slides, PDF, Prezi.
Connect Spotlight via USB receiver or Bluetooth®Smart.

www.datascrip.co.id

Distributed by:
www.datascrip.com
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LEISURE 7

Ponsel Berkinerja Tinggi
Pendukung Mobilitas

K

ebutuhan komunikasi sangat
penting. Terlebih lagi bagi
mereka yang memiliki mobilitas
tinggi, smartphone sudah menjadi
perangkat yang wajib untuk dibawa
kemana pun. Saat ini segala sesuatunya
harus bisa dilakukan melalui perangkat
smartphone. Oleh karena itu, Haier
Mobile dan Datascrip bekerjasama
menghadirkan perangkat smartphone
yang canggih dan trendi, yakni Haier
Leisure 7. Smartphone ini hadir dengan
tampilan trendi berjiwa muda dengan
perpaduan empat warna pilihan, black,
gold, silver dan grey.
Kesan mewah dan elegan langsung
dapat dilihat dari penggunaan
material metal di bagian bodinya.
Haier menghadirkan layar LCD
sentuh berukuran 5,5 inci yang sudah
dilengkapi dengan teknologi IPS Full
HD (1080x1920 pixels) pada bagian
layarnya dan menggunakan JDI Glass.
Pada bagian kameranya, Haier Leisure

Datascrip - The One Stop Business Solutions Company

7 sudah dilengkapi dengan kamera
beresolusi 13 Megapiksel dengan
LED Flash di bagian belakangnya,
dan resolusi 5 Megapiksel di bagian
depannya. Browsing, mengunduh
dokumen di cloud, menonton video
streaming di Leisure 7 semakin mudah
dan lancar. Hal ini berkat dukungan
jaringan 4G di jaringan LTE FDD
(frequency division duplex) maupun
TDD (time division duplex).
Hadirnya
chipset
Qualcomm
Snapdragon 430 yang dipadukan
dengan prosesor 64-bit Octa-Core ARM
Cortex A53, RAM 3GB, dan Android
Nougat 7.1 membuat kinerja Leisure
7 semakin optimal. Agar mendukung kegiatan mobilitas sehari-hari,
smartphone ini memiliki baterai
3000mAh yang cukup besar untuk
digunakan sepanjang hari. Ditambah
lagi dengan sistem keamanan
yang
menggunakan
teknologi
fingerprint semakin menghadirkan

tingkat keamanan yang tinggi untuk
mengamankan data pengguna.
“Haier Leisure 7 hadir untuk memenuhi
kebutuhan
komunikasi
semua
masyarakat termasuk para eksekutif
muda yang dinamis. Ditambah lagi
dengan kehadiran speaker yang
didukung teknologi DTS Sound
Effect bisa mengusir rasa penat
setelah seharian beraktivitas sambil
mendengarkan musik atau menonton
film di perangkat ini,” ujar Bobby Ivan Division Manager PT Datascrip.

www.datascrip.co.id
www.datascrip.com
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Komik merupakan salah satu
media kreatif yang digemari
banyak orang. Komik bisa menjadi
penyampai pesan yang menarik
dan ringan karena dikemas
dalam bentuk gambar dan teks.
Tertarik ingin membuat komik dan
menjadi komikus profesional? Li
Julian, komikus asal Bandung yang
telah menerbitkan komik Si Lebah
Albi (komik ini mendapatkan
penghargaan penjualan komik
terbaik karena terjual lebih dari
500.000 komik), Archie Meidy dan
Ransfathar, membagikan tipsnya.

Wacom. Penggunaan perangkat digital
secara teknis akan memudahkan dan
lebih efisien untuk penyimpanan
maupun pengolahan file.

Membuat gambar

2 dan teks seimbang
Komik adalah gambar yang bercerita.
Ada komponen gambar dan cerita.
Kedua hal ini harus seimbang.
Tampilan visual dalam komik, namun
cerita juga penting jadi harus saling
menyesuaikan dan melengkapi.

3
1 Terus berlatih dan belajar
Menggambar dan membuat cerita
adalah hal yang harus terus dilatih
dan diasah. Selain itu, perlu juga
mempelajari
unsur-unsur
dalam
membuat komik, seperti membuat
panel, alur cerita, dialog, efek
maupun blocking. Kalau mengalami
kebingungan, tak ada salahnya melihat
referensi atau belajar dari komik lain
atau karya seni lainnya, contohnya film
karena di film ada unsur sinematografi
yang juga bisa dipraktikkan dalam
komik. Proses menggambar pun bisa
dilakukan dengan perangkat digital,
misalnya menggunakan tablet gambar
Datascrip - The One Stop Business Solutions Company

Bergabung dengan
komunitas

Dengan bergabung dalam komunitas
(offline maupun online), kita bukan
saja menambah teman melainkan juga
wawasan dan pengalaman. Apalagi
sekarang sudah banyak akun sosial
media seputar komik yang bisa kita
ikuti, baik itu di Facebook, Twitter
maupun Instagram. Lewat akunakun tersebut kita juga bisa memposting karya-karya kita sehingga
bisa lebih dikenal luas sekaligus
mendapat
masukan-masukan.
Dengan berkomunitas pun kita bisa
mendapatkan
informasi
tentang
lomba membuat komik, menambah
kenalan dan memperluas jaringan.
Teman-teman dalam komunitas juga

bisa menjadi penyemangat dalam
berkarya. Salah satu cara mengatasi
tantangan seperti malas atau moody
adalah dengan adanya teman untuk
bercerita dan bertukar pikiran.

4 Kaizen
Kaizen adalah filosofi Jepang yang berarti berkembang secara terus-menerus.
Kita harus selalu berkembang, begitu
pula dalam membuat komik. Semakin
lama, karya kita pun akan terus
berkembang dan menjadi lebih baik.
Jangan takut mencoba berkreasi dan
teruslah merasa “lapar” untuk berubah
dan berkembang.

Li Julian dengan Wacom Cintiq Pro 13 Inch.
www.datascrip.com
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COMPLETE SOLUTIONS FOR YOUR
MULTIPURPOSE FUNCTION HALL

Corporate Website:

www.datascrip.com

www.datascrip.com

Datascrip Online Store:

Datascrip - The One Stop Business
Solutions Company
www.datascrip.co.id
www.aboutoffice.co.id

14 business solution

Menikmati Kemudahan Cetak Foto
Kapan dan di Mana Saja

D

atascrip
selaku
distributor
tunggal produk pencitraan digital
Canon di Indonesia meluncurkan
generasi terbaru printer foto SELPHY,
yakni seri CP1300. Pada SELPHY CP1300
terdapat fitur baru, yaitu Wi-Fi Shuffle
Print yang berfungsi menghubungkan
hingga delapan perangkat pintar secara
bersamaan ke SELPHY CP1300 melalui
koneksi Wi-Fi. Foto yang diterima dari
perangkat yang berbeda-beda tersebut
dapat dikombinasikan menjadi kolase
unik dalam satu foto. Ukuran yang
dapat dicetak printer SELPHY CP1300
bervariasi, mulai dari ukuran kartu pos,
kartu kredit hingga pas foto.
Teknologi nirkabel menjadikan cetak
foto instan melalui SELPHY CP1300
sangat mudah. Pengguna bisa
menggunakan konektivitas Wi-Fi untuk
mencetak langsung dari smartphone,

Datascrip - The One Stop Business Solutions Company

tablet, kamera Wi-Fi dan komputer.
Tombol Wi-Fi juga tersedia untuk
mempercepat koneksi ke perangkat
pintar tanpa harus mengutak-atik
pengaturan menu.
Untuk
memudahkan
pencetakan
melalui Canon SELPHY CP1300 dari
smartphone/ tablet dapat menggunakan
aplikasi Canon PRINT/Inkjet SELPHY.
Selain melalui Wi-Fi, foto juga bisa
dicetak langsung dari kartu SD atau
menggunakan sambungan kabel USB
dari kamera maupun komputer.
Pemakaian baterai secara langsung
memberikan kenyamanan pemakaian
ketika daya listrik tidak tersedia. Hal ini
menjadikan SELPHY CP1300 sebagai
printer foto portabel yang praktis
dibawa bepergian. Lapisan film khusus
yang melindungi foto dari debu, air dan

pemudaran warna membuat foto yang
dicetak dan kenangan yang dibawanya
bertahan sepanjang masa.
“SELPHY CP1300 hadir dengan peningkatan fitur yang menjadikan mencetak
foto dan berbagi momen bahagia
semakin seru dan menyenangkan.
Desainnya yang ringkas dan cara
kerjanya yang praktis membuat SELPHY
CP1300 cocok dibawa bepergian dan
dapat digunakan untuk berbagai acara
di mana saja, seperti untuk acara kantor,
keluarga maupun sekolah,” ujar Merry
Harun – Canon Division Director PT
Datascrip.

www.datascrip.co.id
www.datascrip.com
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FLIR THERMAL IP CAMERA
Produk keamanan profesional FLIR menawarkan
sistem keamanan hulu ke hilir yang tak tertandingi
dan terpadu, mulai dari kamera yang terlihat kaya
fitur hingga kamera keamanan termal yang paling
canggih, penawaran perangkat lunak open-platform
dan analisis yang lebih cerdas. Solusi hulu ke hilir
untuk sekuriti ukuran apapun.

FLIR PT-SERIES HD Terbaru
Kamera pengawas dengan sistem pan tilt tercanggih.
Dilengkapi dengan sistem termal yang bisa
disesuaikan dengan suhu sekitar. Kamera ini dapat
dioptimalkan hingga 12x optical zoom dan 30x HD.
Informasi lebih lanjut kunjungi:
www.flir.com/security

Distributed by:
www.datascrip.com
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Dukung
Kreativitas
Komikus Muda
Datascrip Gelar
“Datascrip
Creative Comic
Competition”

I

ndustri kreatif di Indonesia ibarat
pohon yang terus tumbuh dan
berkembang
serta
melahirkan
tunas-tunas muda berbakat di
berbagai cabangnya. Salah satunya
adalah komik, media kreatif yang
menampilkan
gambar-gambar
dilengkapi teks, dengan alur cerita
bertema tertentu. Para kreator komik
(komikus) di dalam negeri pun terus
muncul dan berkarya, bahkan sejak
masih duduk di bangku sekolah.
Melihat fenomena ini, PT Datascrip
menggelar Datascrip Creative Comic
Competition. Kompetisi ini bertujuan
memberikan kesempatan bagi para
pelajar dan mahasiswa pecinta komik
maupun yang hobi menggambar
untuk
berkreasi
menciptakan
karya komik yang artistik, unik dan
komunikatif.

Kompetisi ini dibagi dalam tiga
kategori, yaitu untuk pelajar Sekolah
Menengah Pertama (SMP), Sekolah
Menengah Atas (SMA) serta mahasiswa
ini berlangsung 15 September – 30
November 2017 dengan mengangkat
tema “Aku Cinta Indonesia”. Peserta
bebas menuangkan ide dan kreativitas
mengenai kecintaannya terhadap
Indonesia. Peserta juga bebas memilih

genre, mulai dari komedi, drama, laga,
sampai mitos/legenda.
“Datascrip Creative Comic Competition
bertujuan menjadi wadah bagi para
komikus muda untuk berkreasi. Melalui
ajang berskala nasional ini Datascrip
mendukung agar bakat dan karya para
komikus muda tersebut dapat lebih
dikenal di masyarakat, serta membuka
peluang menjadi komikus profesional”
ujar Jeremy Hermanto – Division
Manager PT Datascrip.
Dewan juri yang terdiri dari Is Yuniarto
(Komikus), Li Julian (Komikus), Gita
Juwita (Editor re:ON Comics) dan
Rendy Burhan (Creative Marketing dari
Tim Datascrip Creative Tablet) akan
memilih pemenang untuk masingmasing kategori.

Tampak pada gambar (dari kiri-kanan) : Jeremy Hermanto – Division Manager pt. Datascrip, Chris Lie – Founder
re:ON Comics, Mary T. Oetomo – Division Director pt. Datascrip, Bayu Eko Susetio – Country Manager Indonesia
Creative
Business
UnitStop
Wacom,
dan LiSolutions
Julian – Komikus,
Datascrip
- The One
Business
Companyberfoto bersama pada saat Press Conference Datascrip
Creative Comic Competition, Kamis (14/9)

Informasi lebih lanjut terkait ketentuan
lomba dan hadiah Datascrip Creative
Comic Competition bisa didapatkan di
FanPage Facebook Datascrip Creative
Tablet dan instagram datascrip.
creativetablet.
www.datascrip.com
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Tampak pada gambar (kiri-kanan): Noriko Gunji –
President and CEO Canon Singapore, Pte. Ltd. dan
Merry Harun – Canon Division Director PT Datascrip
berfoto bersama saat peluncuran kamera Canon
EOS 6D Mark II dan lensa EF 85mm f/1.4L IS USM di
Pasuruan, Jawa Timur Rabu (27/9).

Datascrip Hadirkan
Kamera DSLR Terbaru EOS 6D Mark II
dan Lensa EF 85mm f/1.4L IS USM

C

anon melalui PT Datascrip
selaku distributor tunggal produk pencitraan digitalnya di
Indonesia memperkenalkan generasi
kamera DSLR terbaru, EOS 6D Mark
II dan lensa seri L terbarunya yaitu
EF 85mm f/1.4L IS USM di Pasuruan,
Jawa Timur (27/9). Peluncuran kamera
DSLR dan lensa terbaru ini dihadiri oleh
Noriko Gunji – President and CEO Canon
Singapore, Pte. Ltd. Ia mengatakan
pasar kamera DSLR Canon di Indonesia
masih cukup tinggi, termasuk segmen
kamera DSLR full frame yang terus
tumbuh. Kehadiran EOS 6D Mark
II ini diharapkan dapat memenuhi
kebutuhan para fotografer di Indonesia
akan kamera dengan performa tinggi
dan andal.
Hadir tiga fotografer profesional
berbagi pengalaman menggunakan
EOS 6D Mark II, yaitu: Dudi Sugandi dari
Harian Pikiran Rakyat menjabarkan
keunggulan generasi terbaru EOS 6D
ini seperti ukuran sensor dan rentang

Dudi Sugandi – Fotografer profesional dari Harian Pikiran Rakyat.

ISO yang lebih besar, serta layar LCD
vari-angle. Fotografer wanita spesialis
foto makro, Monica Anantyowati,
memperagakan bagaimana hasil
bidikan EOS 6D Mark II begitu detail
untuk foto serangga. Sedangkan,
WS Pramono fotografer yang dikenal
sebagai ahlinya foto dengan teknik
strobist (teknik fotografi mengunakan
flash eksternal yang ditempatkan
terpisah dari kamera) ini menunjukan
keandalan EOS 6D Mark II dan lensa
EF 85mm F/1.4 IS USM untuk fotografi
portrait. Ia juga memperagakan
bagaimana koneksi Wi-Fi kamera dan
tablet untuk kemudahan interaksi
dengan model.
EOS 6D Mark II dibekali sensor CMOS
full-frame beresolusi 26,2 megapiksel,
prosesor gambar terbaru DIGIC 7, dan
layar LCD yang dapat diputar 360o
sehingga kegiatan memotret maupun
merekam dapat dilakukan dengan lebih
optimal untuk menghasilkan karyakarya yang indah dan berkualitas tinggi.

WS Pramono – Fotografer profesional sedang memperagakan fotografi strobist menggunakan kamera EOS 6D
Mark II dengan lensa EF 85mm f/1.4L IS USM.

Monica Anantyowati – Fotografer profesional spesialis foto makro.

Lensa EF 85mm f/1.4L IS USM
dilengkapi dengan teknologi mutakhir
di dalamnya. Dilengkapi dengan
teknologi image stabilisation (IS),
9 bilah aperture melingkar, serta
motor USM, lensa EF 85mm f/1.4L
IS USM cocok untuk fotografer
profesional maupun pemula, yang
ingin mengabadikan momen dengan
kualitas gambar tinggi, tajam dan efek
bokeh yang memukau.
“Hadirnya Canon EOS 6D Mark II
dan lensa EF 85mm f/1.4L IS USM
melengkapi kebutuhan di dunia
fotografi tanah air. Berbagai teknologi
mutakhir di dalamnya dihadirkan
untuk memberikan kenyamanan dan
kemudahan dalam menghasilkan foto
yang berkualitas tinggi sesuai dengan
keinginan,” ujar Merry Harun, Canon
Division Director PT Datascrip.

www.datascrip.com
www.datascrip.com
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PESONA CILETUH

Menuju Geopark Kelas Dunia

I

ngin jalan-jalan ke tempat yang
instagramable tapi tidak jauh dari
ibukota? Salah satu jawabannya
adalah Geopark Ciletuh di wilayah
Palabuhanratu, Sukabumi Selatan. Dari
Palabuhanratu, lanjut sekitar 2-3 jam ke
arah timur menuju kawasan taman bumi
yang sedang diajukan menjadi UNESCO
Global Geopark (UGG) dan kini menjadi
salah satu destinasi unggulan Jawa Barat.

Dudi Sugandi
Pesona Curug Cimarinjung

Geopark menurut UNESCO adalah sebuah
daerah dengan batasan yang sudah
ditetapkan dengan jelas dan memiliki
kawasan permukaan yang cukup luas
untuk pembangunan ekonomi lokal,
terdiri dari sejumlah tapak geologi yang
memiliki kepentingan ilmiah khusus,
kelangkaan atau keindahan.

Nama Geopark – Palabuhanratu yang
telah ditetapkan sebagai geopark
nasional sejak akhir 2015 kian dikenal
seiring dengan banyaknya unggahan
di media sosial yang memperlihatkan
keindahan kawasan ini. Lamanya
perjalanan
barangkali
sebanding
dengan keindahan yang ditawarkan
Geopark Ciletuh Palabuhanratu.
Mau bermain di pantai, menikmati
sunset dan sunrise, wisata pesisir pantai
dengan perahu untuk menikmati
batuan, naik dan turun bukit untuk
menikmati keragaman air terjun, atau
mandi air panas di geiser yang terus
memancarkan uap panas, hingga
kampung adat dan wisata budaya yang
dimiliki masyarakat “pakidulan”. Semua
hal tersebut menjadikan Ciletuh sebagai
kawasan wisata geopark kelas dunia dan
selalu menarik untuk dieksplorasi.
Melihat objek yang begitu banyak
serta beragam, saya mengelompokkan
beberapa lokasi wisata menarik yang

Datascrip - The One Stop Business Solutions Company

www.datascrip.com
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Gugusan Karang

Perkampungan Adat Sinar Resmi

airnya ada dua sehingga disebut juga
curug kembar, dan Curug Cimarinjung
yang berada di balik bukit.

Canon EOS 5D Mark IV serta lensa 24-105mm,
dan lensa 11-24mm (kanan)

bisa digunakan sebagai lokasi hunting
foto di Geopark Ciletuh Palabuhanratu
ini
berdasarkan
jenis-nya.
Saya
mengabadikan foto-foto landscape alam
di kawasan ini dengan kamera Canon EOS
5D Mark IV yang dipasangkan dengan
lensa 24-105mm untuk memudahkan
memotret subjek yang dekat maupun
memotret gugusan karang yang
berada di kejauhan. Selain itu, saya juga
menggunakan lensa 11-24mm untuk
memotret landscape yang luas.
1. Curug (Air Terjun)
Setidaknya ada 13 curug yang tercatat
dan sangat menarik untuk hunting
landscape. Beberapa curug masih bisa
dijangkau dengan berjalan kaki, masih
dalam hitungan menit dari area parkir
kendaraan. Curug tersebut antara
lain Curug Awang yang mirip dengan
Niagara, Curug Sodong yang curahan

2. Bentang Alam
Pesona bentang alam di Ciletuh
sangat memesona. Begitu kita tiba
di sana, di pinggiran jalan kita bisa
melihat amphitheater alam raksasa
di Panenjoan. Spot di ketinggian 342
meter di atas permukaan laut dengan
pemandangan cekungan kawasan
pantai Ciletuh dari atas bukit ini bak
memotret menggunakan pesawat
nirawak. Masih belum puas, cobalah naik
ke Puncak Darma untuk mendapatkan
pemandangan Teluk Ciletuh serta
menikmati sunset maupun sunrise.

perkampungan nelayan yang perahuperahunya jika tidak dipakai melaut
bisa kita sewa untuk melihat keindahan
gugusan karang. Spot ini wajib didatangi
karena landmark tulisan Geopark Ciletuh
Palabuhanratu berada di lokasi ini.
5. Geiser Cisolok
Geiser Cisolok Sukabumi adalah satu
dari dua geiser di dunia yang secara
kontinu mengeluarkan uap panas.
Lokasi ini berjarak sekitar 15 km dari
Palabuhanratu. Kehadiran uap panas ini
dimanfaatkan pengunjung untuk mandi
sekaligus konon bisa untuk pengobatan
kulit. Anda bisa langsung mandi di
sungai atau bisa berendam di kolam air
panas.

3. Gugusan karang dan gua

6. Kesenian Tradisional

Untuk melihat karang kita harus naik
perahu dan menyisir bibir pantai.
Gugusan karang tersebut berusia
ratusan tahun serta berbentuk mirip
satwa. Ada yang mirip naga sehingga
disebut batu naga, ada juga batu kodok,
batu badak, batu harimau, dan lainnya.
Jika beruntung, saat berperahu bisa
berjumpa dengan lumba-lumba.

Beragam kesenian tradisional masyarakat Sukabumi kembali tumbuh
seiring dengan pengembangan sektor
pariwisata di kawasan ini. Sejumlah
festival yang mementaskan seni budaya
tradisional warga Sukabumi Selatan ini
kerap ditampilkan seperti Pentas Cepet,
Manggul Beas, dan lain sebagainya.

4. Pantai Palampang
Pantai Palampang menjadi pantai yang
wajib dikunjungi. Di pantai ini ada
Landmark Geopark di Pantai Palampang

7. Kasepuhan Adat
Salah satu kekhasan dari wisata di Ciletuh
adalah keberadaan perkampungan adat
Kasepuhan Sinar Resmi yang lokasinya
tidak terlalu jauh dari Palabuhanratu.
Jika penasaran akan budaya dan
kehidupan sehari-hari mereka, kita
bisa ikut menginap di rumah kepala
masyarakat adat di lokasi.
Dudi Sugandi: Seorang fotografer profesional
yang saat ini masih aktif di Harian Umum Pikiran
Rakyat. Beberapa pameran fotografi telah ia
ikuti dan karya-karyanya juga telah ia bukukan
di beberapa judul buku. Selain itu, ia juga masih
aktif menjadi pembicara dan memberikan
pelatihan fotografi di beberapa tempat.

www.datascrip.com
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Menggambar
selain hobi juga bisa
menjadi sumber
mata pencaharian
yang menjanjikan.

Sensasi Menggambar Digital
Layaknya Mencoret di Atas Kertas

D

ibutuhkan perangkat menggambar yang tepat, agar hasil
coretan ide yang ada di dalam
kepala tertuang dengan baik menjadi
sebuah hasil mahakarya yang indah.
Wacom melalui Datascrip selaku
authorized distributor di Indonesia
memperkenalkan perangkat menggambar digital terbaru yang diberi
nama Cintiq Pro 13 dan 16. Cintiq Pro
bukan sekedar media gambar digital

semata, melainkan memiliki layar yang
dapat memberikan tampilan visual
secara langsung gambar yang sedang
kita buat.
Wacom menghadirkan sebuah pena
yang memiliki tingkat sensitivitas
tinggi, 8192 pressure levels di kedua seri
ini untuk memberikan pengalaman
menggambar di layar seperti halnya
sedang menggores secara langsung di
kertas sehingga tidak akan mengalami
Wacom Cintiq Pro 13

delay dalam proses menggambarnya.
Khusus untuk Wacom Cintiq Pro 16
bagian layarnya sudah mengusung
teknologi 4K dan memiliki tingkat
keakuratan warna hingga 94% yang
menghadirkan visual yang tajam dan
cemerlang. Anda pun dapat melihat
secara langsung hasil karya yang
dibuat. Tak lupa bagian kaki penyangga
yang dirancang khusus agar dapat
diatur tingkat kemiringan layarnya
yang menghadirkan kenyamanan
tinggi bagi penggunanya.
“Wacom Cintiq Pro menghadirkan
berbagai teknologi modern yang
canggih di dalamnya sehingga
perangkat ini cocok digunakan bagi
para profesional yang bergerak di
industri kreatif,” ujar Jeremy Hermanto
– Division Manager PT Datascrip.

www.datascrip.co.id
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Kepada:

Pentingnya Membangun Relasi
dalam Bisnis

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

Bisnis bukan hanya berbicara mengenai kualitas barang
dan jasa, melainkan juga relasi yang terbina dengan baik.
Apa saja manfaat dari membina hubungan bisnis yang
baik?
1. Membangun persahabatan
Relasi bisnis yang terbina dengan baik bisa membangun sebuah
hubungan pertemanan yang erat. Dengan membina relasi bisnis yang
baik, Anda akan mendapatkan lebih banyak teman.

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

2. Repeat business
Pelanggan yang hanya datang sekali dan tak pernah kembali lagi,
tidak akan membantu bisnis Anda tumbuh untuk jangka waktu yang
panjang. Alam tetapi, pelanggan yang loyal dan datang berulang
kali akan membantu pertumbuhan bisnis dan turut menjaga
kesinambungan bisnis Anda.

Nama

:

Jabatan

:

Perusahaan

:

Bidang usaha :
Alamat kantor :

3. Memperkuat branding & kinerja tim
Kesuksesan jangka panjang bisnis Anda bergantung pada reputasi
yang terbangun. Jika Anda ramah, sopan dan penuh perhatian
terhadap pelanggan, karyawan dan rekan bisnis, maka Anda
membangun reputasi yang baik untuk bisnis Anda. Selain memperkuat
branding, hal ini juga akan semakin memperkuat kinerja tim
perusahaan.

4. Mempromosikan bisnis

Kota

:

Kode Pos :

Telpon :

E-mail

:

HP

Fax

:

:

Tanda tangan		

Tanggal

Pemasaran berdasarkan word of mouth merupakan salah satu metode
yang paling efektif. Ketika Anda membangun relasi yang baik dengan
pelanggan, karyawan dan orang lain, mereka akan dengan senang
hati menceritakan pengalaman baik tersebut kepada teman maupun
kerabat mereka.
(diolah dari berbagai sumber)
www.datascrip.com
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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 mouse Logitech M105, voucher
belanja Datascrip Online Store dan voucher KFC.

QUI

1. Apa nama teknologi tinta anti air yang terdapat
pada printer MAXIFY MB5170?
a. Auto Document Feeder (ADF)
b. Dual Resistant High Density Ink (DRHD)
c. ISO
d. Water resistant

2. Sebutkan tipe Solid State Drive (SSD) SanDisk
terbaru yang memiliki kecepatan hingga 560 MB
per detik?
a. SanDisk Ultra 3D SSD
b. SanDisk Ultra 2D SSD
c. SanDisk Ultra 1D SSD
d. SanDisk Ultra D SSD
3. Apa nama aplikasi layanan purnajual Datascrip
Service Center untuk pengguna Android?
a. Datascrip Peduli
b. Datascrip Klik
c. E-Datascrip
d. Datascrip E-Care

Pelatihan Komputer
Dudung sebagai seorang pegawai baru di perusahaan, ia diwajibkan untuk
mengikuti pelatihan komputer. Saat itu, ia diharuskan untuk mengikuti
pelatihan mengetik. Dudung pun bersemangat mengikuti arahan dari
pengajarnya.
Dudung: Pak,
saya sudah
mengetik semua
nih, lalu harus
saya apakan pak.
Pengajar: Baik,
dengarkan saya.
Setelah semua
soal diketik harus
disimpan dengan
baik ya agar tidak
hilang hasil ketik
kalian.
Dudung: Baik,
pak.

4. Apa tipe Wacom Cintiq yang layarnya sudah
mengusung teknologi 4K?
a. Wacom Cintiq Pro 16
b. Wacom Cintiq Pro 13
c. Wacom Cintiq Stylus
d. Wacom Cintiq Stylus Pro

Keesokan harinya.

Batas pengiriman jawaban sampai dengan
30 November 2017. Pemenang akan
diumumkan di edisi berikutnya.

Dudung: Iya, pak. Setelah saya kerjakan semua soal, komputernya saya
simpan di lemari biar tidak hilang.

1. R. Indriati Tanamas
2. Heri Anggono		
3. Fiducia Perdanawati

Jakarta
Jakarta
Bekasi
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Dudung: Kata bapak setelah semuanya diketik harus disimpan dengan baik.
Pengajar: Lalu, apa hubungannya dengan komputermu?

INSPIRATIONAL
QUOTE

“Many of life’s failures are people
who did not realize how close they
were to success when they gave up.”
Thomas Edison
Image: www.bulbapp.com

Pemenang
QUIZ KONTAK EDISI 2/2017:

Pengajar: Lho, Dung. Komputer kamu kemana?

www.datascrip.com

Everywhere You Work

TM

Revolution

GrooveX

Seoul

Spinner

Diskon 15% untuk produk TARGUS BACKPACK, klik:

www.datascrip.co.id

dengan menggunakan kode voucher*: DTSTARGUS15%
Periode: 19 Oktober - 17 Desember 2017

*kode voucher hanya berlaku untuk 1x pembelian setiap akun.
Datascrip Online Store:

Distributed by:

www.datascrip.co.id

MENANGKAN!!!

Total hadiah senilai ratusan juta rupiah dan
puluhan trip photo clinic ke destinasi eksotis
di dalam dan luar negeri.

• Hunting Foto
•G
Games
& Prizes
Ga
a

FASHION
CHALLENGE

ACCOMPLISHMENT

MEDAL

Bagi peserta yang mengikuti
seluruh tema.

JAKARTA

YOGYAKARTA

• Sabtu, 4 November 2017
• 07.30 - 18.30 WIB
• Baywalk Mall - Pluit

• Minggu, 12 November 2017
• 07.30 - 18.30 WIB
• Bima Hall C - Jogja Expo Center

P E N A MPIL AN

SPESIAL

oleh Maudy Ayunda
& Adila Fitri

INFORMASI & PENDAFTARAN:
Supported by:

SE M I N A R

FOTOGRAFI

oleh Justin Mott

www.photomarathon.canon-asia.com
Presented by:

