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Kisah Inspiratif Fotografer

Achmad Zulkarnain
Terpukau Pesona

Pulau Sabu
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hello!

Dari Redaksi
Pelanggan yang terhormat, kita berjumpa
kembali di tahun 2018. Semoga Anda
semakin semangat menjalankan aktivitas
dan sukses dalam usaha maupun bisnis
Anda. Menghadapi berbagai perubahan
dan tantangan di tahun 2018, tentunya
diperlukan strategi pintar dan efisien agar
kita tetap produktif. Kami sudah siapkan
ulasan lengkapnya untuk Anda di rubrik
Main Story.

cover

Selain itu, pada edisi ini kami juga
menampilkan produk-produk dengan
teknologi baru untuk solusi bisnis
Anda. Di antaranya, Logitech MeetUp
ConferenceCam, Global Navigation
Satelite System CHC, serta kamera saku
Canon PowerShot G1 X Mark III. Simak
pula kisah inspiratif dari fotografer
Achmad Zulkarnain yang tak pernah
berhenti belajar dan berkarya meskipun

inspiration

Rusli Hidayat

Juara Kedua
Tema: Sejauh Mata Memandang
Canon PhotoMarathon Indonesia 2017 –
Yogyakarta

12

Achmad
Zulkarnain:
Keterbatasan
Bukan Halangan
untuk Berkarya

memiliki
keterbatasan
fisik. Tak
ketinggalan artikel Leisure mengenai
Pulau Sabu di Nusa Tenggara Timur
yang bisa menjadi inspirasi destinasi
perjalanan wisata Anda.
Selamat membaca!

business
solution
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Canon menghadirkan pemindai
dokumen DR-M160II yang ideal
untuk departemen di suatu
perusahaan atau instansi yang
membutuhkan perangkat alih
media dari dokumen kertas
ke digital dengan performa
dan kecepatan yang dapat
diandalkan.

dearkontak

Saya menggunakan Nobel 1A 3D Laser Printer
yang didistribusikan PT Datascrip untuk
kebutuhan praktik di sekolah jurusan animasi
dan game karena kualitas cetaknya bagus
dan ongkos produksinya reasonable. Hasil
cetak printer 3D ini sangat detail dan dapat
direalisasikan dengan baik, mulai dari bentuk
karakter, pesawat, hingga ruangan.
Romy Oktaviansyah - Program Head Animation
& Games International Design School

main story
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Bekerja Pintar dan Ef isien untuk Hasil Maksimal

04

Datascrip selaku The One Stop Business Solution menyiapkan strategi dan
produk untuk mendukung pelaku bisnis menghadapi era ekonomi digital.

Datascrip - The One Stop Business Solutions Company
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Menggali Ilmu Fotografi
Landscape bersama Goto Aki
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Logitech MeetUp
ConferenceCam premium
dengan lensa sudut lebar
untuk kenyamanan
video conference.
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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

leisure

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

Terpukau Pesona Pulau Sabu
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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
BALI
Komplek Pertokoan Agung Raya
Jl. Teuku Umar No. 200, Kav. 15, Denpasar Barat
Denpasar, Bali 80113
Tel. (0361) 4458515, 4457413
E-mail: kpc_bali@datascrip.co.id

Sekelumit PT Datascrip – BUSINESS SOLUTIONS

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

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

Perkuat Bisnis di Tahun
Bekerja Pintar dan Efisien untuk Hasil

P

emanfaatan
teknologi
dalam menggerakkan roda
perekonomian
saat
ini
merupakan hal yang tak
terelakkan. Sejumlah pakar menyebut
tahun ini merupakan era ekonomi
digital. Hadirnya teknologi digital
yang mengubah wajah perekonomian
dunia menambah hadirnya beragam
istilah baru, seperti fintech (financial
technology), payment gateway, online
transportation, market place, online
store, dan istilah-istilah baru lainnya.
Guna
memenuhi
kebutuhan
pelanggan di era digital, Datascrip
memperkuat
jalur
penjualannya
melalui berbagai upaya seperti
menyediakan website Datascrip Online
Store bagi pelanggan. Datascrip
juga menghadirkan sistem layanan
pembelian secara online dan terpadu
yang diberi nama PCOO (Priority
Customer Online Order), sebuah layanan
yang dikhususkan untuk pelanggan

Datascrip - The One Stop Business Solutions Company

Canon PIXMA G4010

korporasi sehingga memudahkan
bagian
purchasing
melakukan
pemesanan. Kedua layanan tersebut
dihadirkan
untuk
memberikan
kemudahan bagi perusahaan maupun

pelanggan dalam memesan produk
yang dipasarkan oleh Datascrip.
Konsumen tinggal mengklik produk
yang ingin dibeli dari komputer, laptop,
ataupun smartphone, pesanan pun
www.datascrip.com
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Era digital menjadikan
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Logitech ConferenceCam

perusahaan bekerja
lebih efisien (hemat
waktu dan biaya),
seperti dengan
menggunakan
ConferenceCam untuk
rapat dengan tim
yang berada di luar
kota/daerah.

n 2018
Maksimal

segera diantar langsung ke tempat
tujuan.
“Optimis dengan bisnis di tahun
2018, Datascrip akan terus fokus
mengembangkan distribusinya ke
seluruh Indonesia, khususnya di
luar Jawa. Hal ini sejalan dengan
perhatian dari pemerintah pusat
yang juga banyak sekali melakukan
pembangunan infrastruktur di luar
Pulau Jawa,” ujar Liana Setiawan,
Direktur Penjualan, PT Datascrip.

langsung dari smartphone ke printer ini
dengan kualitas hasil cetak yang tidak
perlu diragukan lagi. Dengan sistem
tangki tinta yang bisa diisi ulang,
biaya cetak per lembar dengan printer
G-series ini bisa lebih murah. Satu botol
tinta isi ulang, yang harganya hanya Rp
100 ribuan, dapat mencetak sampai
dengan 7.000 halaman full colour dan
6.000 halaman dokumen hitam putih.
Printer ini sangat ideal untuk mereka
yang mencetak dalam volume tinggi
dalam kesehariannya.
Di era digital saat ini, perusahaan
dituntut untuk bergerak dinamis dan

cepat serta efisien. Bagi perusahaan yang
memiliki banyak cabang dan tersebar di
berbagai daerah, bisa memanfaatkan
video conference untuk melakukan
meeting ataupun briefing dengan cepat
dan efisien. Datascrip memahami
hal tersebut dengan menghadirkan
perangkat Logitech ConferenceCam.
Perangkat ini dilengkapi dengan lensa
yang lebar. Hadirnya lensa yang lebar
tersebut memungkinkan lawan bicara
untuk melihat seluruh peserta rapat
dengan jelas. Dan masih banyak produk
lainnya yang dihadirkan oleh Datascrip
untuk kebutuhan bisnis yang semakin
cepat dan dinamis.

Datascrip
secara
konsisten
menghadirkan
berbagai
macam
produk pilihan yang mengikuti
perkembangan dan kebutuhan bisnis
saat ini, seperti Canon PIXMA G4010
yang memiliki kemampuan cetak
andal. Ini adalah printer multifungsi
Canon PIXMA G Series terbaru yang
dibekali dengan teknologi nirkabel
di dalamnya untuk memudahkan
Anda mencetak berbagai dokumen
www.datascrip.com
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Pengelolaan dokumen
secara digital memberikan
banyak keuntungan mulai
dari menghemat ruang,
mempercepat proses kerja,
dan lebih aman karena
terhindar dari resiko hilang
atau rusak.

Kerja Lebih Produktif, Efektif dan Ef isien
dengan Dokumen Digital

E

ra digital saat ini menawarkan
segala sesuatu menjadi lebih
mudah dan cepat. Begitu pun
yang terjadi di dunia bisnis, setiap
perusahaan terus berupaya untuk
bisa bersaing dan berkembang
lebih baik lagi. Sayangnya, di antara
pelaku bisnis masih ada yang belum
menyadari berapa banyak waktu
dan biaya yang terbuang dengan
pengelolaan
dokumen
secara
konvensional. Lembaran kertas
yang semakin menumpuk juga
membuat suasana kerja menjadi
tidak nyaman.
Perusahaan keuangan, institusi
pendidikan, hotel, rumah sakit,
lembaga hukum hingga instansi
pemerintahan merupakan tempattempat yang kesehariannya tidak
lepas dari dokumen. Pengelolaan
Datascrip - The One Stop Business Solutions Company

dokumen secara digital mampu
membuat proses kerja menjadi lebih
produktif, efektif dan efisien. Canon
menghadirkan pemindai dokumen
DR-M160II yang ideal untuk unit kerja
yang mengolah dokumen dengan
kapasitas sebuah departemen dalam
suatu perusahaan atau instansi
yang membutuhkan perangkat alih
media dari dokumen kertas ke digital
dengan performa dan kecepatan
yang dapat diandalkan.
Dengan Automatic Document Feeder
(ADF), perangkat DR-M160II memiliki
kecepatan memindai hingga 120
halaman bolak-balik per menitnya,
serta mampu menghasilkan gambar
berwarna berkualitas tinggi 24-bit.
Pengguna juga dapat memindai
kartu plastik yang sudah di-emboss.
Tray kertas bisa menampung hingga

60 lembar, cocok untuk kebutuhan
unit kerja kecil dan menengah.
“Pengelolaan
dokumen
secara
digital
memberikan
banyak
keuntungan mulai dari menghemat
ruang, mempercepat proses kerja,
dan lebih aman karena terhindar dari
resiko hilang atau rusak. DR-M160II
merupakan pemindai dokumen
yang andal, mudah digunakan,
dan didukung dengan layanan
purna jual terbaik,” ujar Marselinus
Tjhai - Marketing Manager of Canon
Consumer System Product Division PT
Datascrip.

store.datascrip.id
www.datascrip.com
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PRINT +COPY DENGAN
PRINTER SINGLE FUNCTION
CERDAS

Koneksi mudah
langsung dari ponsel cerdas
as

Cetak foto tanpa tepi
sampai ukuran 4R (4x6”)

PRINTER NIRKABEL
DENGAN SMARTPHONE COPY
4 LANGKAH COPY & SCAN

1

Download Canon
PRINT Inkjet/SELPHY
(iOS/Android), lalu pilih
'Smartphone Copy'.

2

Letakkan kertas dokumen pada
permukaan bertanda garis dan
foto dokumen tersebut
menggunakan smartphone.

3

Aplikasi pada smartphone
akan mendeteksi garis
batas dokumen secara
otomatis.

4

Cetak dokumen atau
simpan dalam format
PDF.

snapshot.canon-asia.com

www.datascrip.com
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Nyaman Video Conference
dengan ConferenceCam Sudut Lebar
ConferenceCam Logitech
MeetUp dengan lensa
sudut lebar menjadikan
komunikasi dalam video
conference meeting di
ruang berukuran kecil
lebih efisien karena jarak
penggunaan antara
ConferenceCam dan
peserta rapat tidak perlu
terlalu jauh.

K

eterbatasan jangkauan kamera
saat melakukan video conference
di ruang berukuran kecil membuat
tampilan tidak sempurna. Jarak kamera
yang begitu dekat membuat tampilan
peserta rapat hanya terlihat sebagian,
bahkan ada yang sampai tidak tampak
di layar lawan bicara. Memahami hal
tersebut Logitech melalui PT Datascrip
selaku authorized distributor-nya di
Indonesia menghadirkan Logitech
MeetUp, ConferenceCam premium yang

Datascrip - The One Stop Business Solutions Company

dilengkapi dengan lensa sudut lebar
1200 sehingga seluruh peserta video
conference dapat terlihat dengan jelas.

yang dapat digunakan dengan aplikasi
software video conference dan layanan
cloud mana pun.

Jangkauan ConferenceCam Logitech
MeetUp masih bisa diperluas karena
memiliki fungsi pan (geser) /tilt
(miring) motoris hingga 1750. Hal ini
memudahkan dan membantu untuk
memindahkan arah sorot kamera ke
papan tulis atau objek di sudut lain.
Dibekali dengan optik Ultra HD 4K
dan teknologi lensa Logitech terbaru
menghadirkan kualitas video yang jernih
dan tajam seperti berhadapan langsung
dengan lawan bicara.

“Harga ruang kantor di kota-kota besar
yang semakin tinggi. Oleh karena itu,
pelaku bisnis harus cerdas dan efisien
dalam penggunaan ruang rapat, begitu
pun ruang meeting. Logitech MeetUp
hadir sebagai solusi video conference yang
penggunaannya tidak mengharuskan
jarak ConferenceCam dan peserta terlalu
jauh. Dibekali dengan lensa dengan
sudut lebar untuk menjangkau seluruh
peserta rapat, Logitech MeetUp dengan
kualitas gambar dan suara yang tinggi
ideal untuk kebutuhan peserta rapat 6
hingga 8 orang,” ujar Rafael Lilik Gunawan
- Manajer Divisi PT Datascrip.

Audio yang terintegrasi dari Logitech
MeetUp ini memberikan pengalaman
kualitas suara yang luar biasa. Tiga
mikrofon beamforming yang diarahkan
secara horizontal dan speaker yang
diatur secara khusus, menjamin
setiap video conference dengan
Logitech MeetUp begitu nyaman
dan memuaskan. Dengan desain
yang ringkas untuk meminimalkan
penggunaan kabel, ConferenceCam
ini memiliki fitur USB plug-and-play

Bagi 10 perusahaan pertama yang
berminat untuk dijadwalkan demo
produk sebelum tanggal 31 Maret
2018, bisa mendapatkan hadiah
1 unit keyboard Logitech K380.
Informasi lebih lanjut hubungi Katya
(katya_sanjaya@datascrip.co.id/
021-6544515 ext. 8526).
www.datascrip.com

www.datascrip.com
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Perangkat
pemetaan real
time yang dapat
menghasilkan
data pengukuran
yang akurat
secara langsung
di lapangan.
GNSS CHC i80

Pengukuran dan Pemetaan Lahan Secara
Cepat dan Akurat dengan Teknologi Satelit

P

engerjaan teknis pengukuran dan
pemetaan lahan membutuhkan
teknologi
dan
peralatan
yang memadai serta presisi dalam
pengukuran. Salah satu teknologi yang
mendukung hal tersebut adalah Global
Navigation Satelite System (GNSS),
teknologi satelit yang digunakan untuk

GNSS CHC M5

GNSS CHC X91+
Datascrip - The One Stop Business Solutions Company

menentukan posisi atau lokasi dalam
titik koordinat.
Satelit akan mentransmisikan sinyal
radio dengan frekuensi tinggi yang
berisi data waktu dan posisi ke
GNSS receiver, yang memungkinkan
pengguna untuk mengetahui titik
koordinat lokasi yang sedang disurvei
atau dipetakan. Ada tiga produk GNSS
receiver dari CHC Navigation yang
dipasarkan oleh PT Datascrip, yakni
CHC i80, CHC X91+ dan CHC M5.
“Kami menghadirkan solusi bagi
pekerjaan pengukuran dan pemetaan
lahan yang cepat dan akurat karena
GNSS CHC i80, CHC X91+ dan
CHC M5 sudah dilengkapi dengan
kemampuan pengukuran Real Time
Kinematik (RTK) sehingga dapat
menghasilkan data pengukuran yang
akurat secara langsung di lapangan,”
ujar Gatot P. Laksono, Division
Manager Survey & 3D Equipment PT
Datascrip.
Untuk mengukur titik koordinat,
surveyor
menggunakan
minimal
dua perangkat GNSS receiver, yang
satu berfungsi sebagai pusat (base)
koreksi sinyal, dan perangkat lainnya

bisa dipindahkan (rover) sesuai area
koordinat yang dipetakan untuk
mengirim data ke base.
GNSS CHC i80 merupakan produk
unggulan karena sudah dilengkapi
dengan teknologi mutakhir antara
lain fitur Bluetooth dan Wi-Fi yang
memungkinkan surveyor melakukan
pengaturan alat dari jarak jauh.
CHC X91+ adalah GNSS receiver
yang memungkinkan pengukuran
RTK dengan memanfaatkan modem
GSM atau radio UHF. Desainnya yang
ringkas dan kokoh menjadikan GNSS
receiver ini andal untuk digunakan
kapan pun dan di mana pun.
Sedangkan CHC M5 merupakan GNSS
receiver yang menjadi solusi untuk
kebutuhan surveyor dengan bujet
terbatas. GNSS receiver ini juga dapat
digunakan dengan aplikasi pemetaan
dan surveying berbasis Android yaitu
LandStar 7.

store.datascrip.id
www.datascrip.com
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Achmad Zulkarnain:
Keterbatasan Bukan Halangan untuk Belajar dan Berkarya

K

eterbatasan
fisik
bukanlah
halangan
bagi
Achmad
Zulkarnain, seorang fotografer
yang berasal dari Banyuwangi, Jawa
Timur untuk berkarya dan berprestasi.
Walaupun pria yang akrab disapa
Bang Dzoel ini terlahir tanpa tangan
dan kaki, namun dengan ketekunan
dan kegigihannya, ia berhasil menjadi
fotografer profesional.
“Awalnya saya memotret tidak sengaja,
menggantikan teman yang biasa
memotret untuk pembuatan foto KTP
maupun acara pernikahan. Saya lihat
dunia fotografi ini keren juga. Apalagi
sambil memotret, saya jadi bisa
kenalan dengan cewek-cewek,” gurau
Bang Dzoel.
Pria berusia 25 tahun ini memahami
ada banyak hal yang harus dipelajari
dalam bidang fotografi jika ingin
menjadi
fotografer
profesional.
Selain belajar hal-hal teknis, ia pun
mendalami beberapa aliran fotografi,
seperti makro, landscape, sampai
foto fashion. Kamera pertama yang ia
gunakan pada masa awal memotret
adalah Canon EOS 1100D. Kemudian
berlanjut ke Canon EOS 600D, EOS 60D,
hingga EOS 5D Mark II. Perjalanannya

Datascrip - The One Stop Business Solutions Company

menjadi
fotografer
profesional
diwarnai dengan berbagai tantangan,
namun semuanya dihadapi Bang Dzoel
dengan sikap positif.

saya mempersilakan mereka langsung
melihat karya saya, misalnya lewat
Instagram. Kalau tertarik, mari kita
bekerja sama,” tutur Bang Dzoel.
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
17 Agustus Banyuwangi ini bercitacita menggelar pameran foto tunggal
bertemakan
aktivitas
anak-anak
berkebutuhan khusus. “Saya ingin
mengangkat difabel itu bisa berkarya
dan bekerja, bukan sosok yang
dipandang sebelah mata,” pungkas
pria yang sering menjadi pembicara
motivasi di berbagai acara ini. Ia pun
kerap memberikan pelatihan fotografi
di sejumlah kampus dan sekolah.

Merry Harun – Direktur Divisi Canon
PT Datascrip memberikan apresiasi
untuk mendukung aktivitas, prestasi
serta loyalitas fotografer Bang Dzoel
saat Canon PhotoMarathon Indonesia
2017, di Jakarta.

“Saya ingin mengatakan kepada dunia,
keterbatasan itu tidak mengganggu,
melainkan
mendukung
saya
mempelajari fotografi. Saya adalah
fotografer dan ini hasil karya saya.
Biasanya kalau ada yang bertanya,

PT Datascrip sebagai distributor
tunggal produk pencitraan digital
Canon di Indonesia mengapresiasi
loyalitas, profesionalitas, prestasi dan
karya-karya fotografi Bang Dzoel,
dengan memberikan penghargaan
khusus berupa perangkat fotografi
kamera Canon EOS 6D berikut Battery
Grip BG-E13 dan lensa Canon EF 70200mm f/4 L USM di ajang Canon
PhotoMarathon Indonesia 2017 yang
berlangsung di Jakarta, 4 November
2017.
www.datascrip.com

www.datascrip.com
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PowerShot G1 X
Mark III berteknologi
Dual Pixel AF
sehingga kamera
dapat memfokus
dengan cepat dan
halus saat memotret
maupun merekam
video.

Kamera Saku Pertama dari Canon
dengan APS-C CMOS Sensor & Dual Pixel CMOS AF

C

anon melalui PT Datascrip,
kembali memperkenalkan kamera
saku terbaru, yakni PowerShot G1
X Mark III, yang merupakan kamera saku
pertama dari Canon yang dilengkapi
dengan Dual Pixel CMOS AF & APS-C
CMOS Sensor. Teknologi ini setara
dengan kamera DSLR.
Prosesor DIGIC 7 pada kamera ini
untuk memudahkan penggunanya
memotret dengan hasil foto yang
menawan meskipun menggunakan
ISO tinggi. Dengan teknologi noise
reduction, kamera
ini
mampu
meminimalkan noise yang muncul
untuk menghasilkan kualitas foto
yang optimal meskipun digunakan
saat memotret di malam hari maupun
aktivitas outdoor.

Dengan focal length lensa 24-72mm
(setara dengan lebar pita film 35mm)
& diafragma lensa f/2.8-f/5.6 IS serta
3x optical zoom, kamera ini mampu
mengabadikan subjek dengan luas
dan memiliki ketajaman ruang yang
dangkal.
Datascrip - The One Stop Business Solutions Company

PowerShot G1 X Mark III merupakan
kamera prosumer pertama Canon
yang
menggunakan
teknologi
Dual Pixel AF untuk menghadirkan
AF berkecepatan tinggi. Dengan
resolusi tinggi, 24,2 megapiksel
penggunanya dapat mengabadikan
subjek dengan cepat dan halus saat
memfokus, baik untuk memotret
maupun merekam video. Bahkan di
lingkungan minim cahaya sekalipun,
kualitas fotonya tetap cemerlang.
Selain dapat merekam video hingga
60p pada resolusi Full HD, kamera ini
juga dilengkapi dengan microphone
dan layar sentuh yang responsif. Semua
fitur dan teknologi tersebut dihadirkan
untuk memberikan kemudahan bagi
penggunanya untuk merekam video
dengan baik.
“Alam Indonesia yang begitu indah
sangat sayang untuk dilewatkan.
PowerShot G1 X Mark III dengan
berbagai macam fitur dan teknologi
sekelas kamera DSLR di dalamnya, bisa
diandalkan untuk memotret keindahan

alam yang ada di darat maupun laut,”
ujar Merry Harun – Canon Division
Director PT Datascrip.
Hadirnya teknologi Wi-Fi dan NFC
memberikan
kenyamanan
dan
kemudahan pengguna PowerShot G1
X Mark III untuk berbagi momen baik
foto maupun video ke berbagai situs
jejaring sosial, bahkan bisa melakukan
pemotretan maupun perekaman video
jarak jauh secara nirkabel. Selain itu,
bagi penggemar fotografi bawah laut,
Canon menghadirkan underwater
casing (WP-DC56) yang dijual terpisah,
agar pengguna bisa memotret
keindahan alam bawah laut dengan
menggunakan kamera ini hingga
kedalaman 40 meter.

store.datascrip.id
www.datascrip.com
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Bekerja Pintar Dan Efisien

Optimalkan Mesin Absensi
Sidik Jari Dengan

SM-705

aat ini, mesin absensi sidik jari sudah
menjadi standar absensi di perusahaan.
Mesin absensi sidik jari adalah salah
satu faktor penting dalam pengelolaan
Sumber Daya Manusia (SDM).
Data yang dikumpulkan dari mesin
absensi sangat penting untuk diolah
menjadi suatu informasi yang mendalam dan
terperinci tentang kehadiran seorang karyawan.
Informasi bertujuan dapat menentukan prestasi
kerja, gaji, produktivitas atau kemajuan suatu
instansi secara umum.
Karena sudah menjadi kebutuhan rutinitas
mesin absensi sidik jari, perusahaan atau
sekelompok organisasi menginginkan sesuatu
yang lebih dari yang biasa, bisa dari faktor
keamanan, fleksibilitas, kecepatan (waktu)
dan kemudahan penggunaanya. Mayoritas

SM-504

SM-401

pengguna menambahkan, atau
menggantikan sidik jari dengan kartu RFID.

Absensi menggunakan KTP-el. Kenapa
menggunakan kartu KTP-el?

Apa itu kartu RFID? Mengapa harus kartu
tersebut?

Pada dasarnya semua penduduk
Indonesia wajib memiliki KTP-el, jadi setiap
penduduk Indonesia seharusnya sudah
memiliki KTP-el yang unik atau berbeda
dengan semua penduduk Indonesia.

Kartu RFID adalah verifikasi yang
mudah dan dapat digunakan oleh semua
kalangan. Penggunaanya yang mudah dan
bisa dijadikan ID Card Perusahaan juga (bila
di print di Kartu RFID-nya).
Tapi dari sisi cost pengeluaran, akan
menjadi masalah bila harus menambahkan
aset untuk karyawan yaitu kartu RFID.
Lalu sebagai dari sisi perusahaan apa
yang bisa kita lakukan?

PT Datascrip dapat menyediakan
mesin yang bisa mengakomodir fasilitas
absensi via KTP-el yaitu SECURE SM-504, &
SM-401. Perlu yang lebih aman dan high
technology? bisa pakai SM-705, verifikasi
absensi bisa dengan muka , sidik jari dan
KTP-el.

Kami PT Datascrip mempunyai solusi
yang dapat menjadi satu strategi yang
bisa dilakukan.

secure.datascrip.com
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Menggali Ilmu Fotografi Landscape

Bersama Goto Aki

Goto Aki
Fotografer Landscape

Peserta berfoto bersama Goto Aki seusai seminar “Through Canon Lens, My Journey as a Landscape Photographer”.

G

oto Aki, fotografer landscape asal
negeri Sakura, berkesempatan
hadir di Jakarta untuk berbagi
pengalaman dan ilmunya pada sesi
seminar “Through Canon Lens, My
Journey as a Landscape Photographer”,
Sabtu (16/12/2017). Para peserta yang
terbagi dalam dua sesi (pagi dan siang)
terlihat begitu antusias menyimak tips
bagaimana Goto Aki mendapatkan
foto landscape yang luar biasa.
Sejak tahun 1993, Goto Aki telah
berkeliling ke 53 negara untuk
mengabadikan keindahan alam, mulai
dari pantai, gunung, gurun, hingga
bentang langit, yang dituangkan dalam
karya foto-foto yang menakjubkan.
Karya buku pertamanya dengan
judul “LAND ESCAPES” diluncurkan
tahun 2012, kemudian dilanjutkan
buku “LAND ESCAPES FACE”. Ia juga
dipercaya menjadi fotografer untuk

kalender Canon 2015. Karya-karyanya
juga telah dipamerkan, tayang di
majalah travel, dan dipakai untuk
kebutuhan foto komersial. Ia juga
dipercaya menjadi instruktur di Canon
Photo Clinic.
Menurut Goto Aki, fotografi landscape
merupakan gambaran yang ada
bumi. Ia menjelaskan tahapan
mulai persiapan pemotretan hingga
bagaimana membuat konsep pameran.
Peralatan kamera, lensa, tripod, baterai
cadangan, hingga perlengkapan
pendukung lain termasuk konsumsi
harus
benar-benar
dipersiapkan
karena lokasi berada di alam lepas.

Datascrip - The One Stop Business Solutions Company

“Tidak ada istilah cuaca buruk dalam
membidik fotografi landscape. Setiap
momen bisa menghasilkan karya yang
menarik,” kata Goto Aki.
“Indonesia memiliki alam yang sangat
indah dan tentunya banyak sekali
tempat yang bisa dijadikan objek
fotografi landscape. Kehadiran Goto
Aki lewat seminar ini diharapkan bisa
menambah ilmu bagi para fotografer
di tanah air. Canon melalui PT Datascrip
akan terus mengadakan kegiatankegiatan untuk mendukung kemajuan
dan perkembangan fotografi di
Indonesia,” ujar Merry Harun – Direktur
Divisi Canon PT Datascrip.
www.datascrip.com
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Kami mengundang para profesional di bidang pemasaran dan penjualan untuk bergabung bersama kami sebagai:
Marketing Manager

Project Executive

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

Tugas dan tanggung jawab:
• Bertanggung jawab terhadap kuota penjualan yang diberikan
Kualifikasi:
• Pria/wanita, usia 26 - 30 tahun
• Pendidikan min. D3, diutamakan jurusan Teknologi Komputer,
Teknik Informatika, Manajemen Perdagangan, Teknik Komputer
• Memiliki pengalaman min. 2 tahun sebagai Sales diutamakan
di bidang IT, elektronik dan consumer goods
• Berpengalaman dalam tender atau project
• Memiliki kemampuan presentasi dan negosiasi
• Fasih menggunakan bahasa Inggris
• Memiliki kendaraan pribadi

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

Business Executive
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

Webstore Support
Tugas dan tanggung jawab:
• Memelihara website online store perusahaan
Kualifikasi:
• Pria/wanita, usia maks. 30 tahun
• Pendidikan min. S1 Advertising, IT, Desain Grafis, Ilmu Komputer
• Lebih diutamakan memiliki pengalaman min. 1 tahun di bidang
e-commerce
• Memahami dan mengerti SEO serta Google Analytics
• Diutamakan menguasai software web design
• Memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan mudah beradaptasi
• Memiliki inisiatif, teliti, dan motivasi kerja yang tinggi

Segera kirimkan lamaran beserta CV terbaru Anda ke:
www.datascrip.com

recruit@datascrip.co.id
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Terpukau Pesona

Pulau Sabu
Pantai Wadumaddi.

Kellaba Maja

Nana Sefriano

P

ulau Sabu yang juga dikenal
dengan sebutan Sawu atau
Savu adalah salah satu pulau di
Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi
Nusa Tenggara Timur. Untuk mencapai
Pulau Sabu, saya bersama teman saya
menggunakan transportasi udara
milik Maskapai Susi Air, satu-satunya
penerbangan yang tersedia di sana.

Pertama kali mendengar nama Pulau
Sabu adalah ketika saya melihat sebuah
foto yang cantik dari seorang teman
di sosial media. Sebuah foto landscape
yang tidak biasa. Rasa penasaran
terhadap pemandangan itulah yang
kemudian membuat saya terbang
ke Pulau Sabu. Tempat cantik yang
memancing rasa penasaran saya itu

bernama Kellaba Maja, Kecamatan
Hawu Mehara. Jarak dari penginapan
kami di wilayah Seba, Sabu Barat ke
Kellaba Maja sekitar 25 km dengan
memakai mobil.
Sepanjang perjalanan kami disuguhi
pemandangan indah perkampungan,
perbukitan dan pantai, salah satunya
Pantai Wadumaddi. Jalanan yang kami

Pahatan alam yang mempercantik Kellaba Maja.

Pesawat jenis Mini Cessna Grand
Caravan PK-BVD berkapasitas 12
penumpang ini terbang sekitar 45
menit dari bandara El Tari Kupang
menuju Pulau Sabu. Meski sebentar,
namun ketegangannya terasa cukup
lama, karena ini pertama kalinya saya
naik pesawat yang super mungil. Suara
menderu-deru pesawat sangat jelas
terdengar. Sebuah petualangan yang
ngeri-ngeri sedap.
Datascrip - The One Stop Business Solutions Company
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Mama Elisabeth, warga desa adat Namata di area bebatuan megalitik.

Petani memanen rumput laut di Pantai Maweo.

dari bahan-bahan alami seperti buah
mengkudu untuk warna merah atau
daun-daunan untuk warna hijau
atau coklat. Namun, seiring dengan
perubahan zaman saat ini tenun ikat
sudah banyak yang menggunakan
bahan sintetis atau warga menyebutnya
benang toko. Pembuatan tenun dengan
bahan alami lebih mahal karena proses
pewarnaannya cukup lama, kadang
hingga berbulan-bulan.

Desa Adat Namata
Pembuatan tenun ikat.

lalui masih alami alias tak semuanya
beraspal, berkelok-kelok, kadang naikturun dengan tajam. Sesekali kami
bertemu hewan ternak atau penduduk
yang melintas membawa ember/
jerigen yang kosong atau berisi air. Ya,
meski indah, Sabu termasuk daerah
yang kesulitan air karena jarang sekali
turun hujan. Ketika sampai, bahagia
rasanya. Pemandangan asli Kellaba Maja
ternyata jauh lebih indah
dari yang terlihat dalam foto.
Pahatan alam membuat
bukit-bukitnya
berbentuk
menakjubkan. Konon, tempat
ini masih dianggap keramat
dan sering dipergunakan
untuk ritual adat
suku
setempat.
Saat tercantik melihat Kellaba
Maja adalah setelah hujan
karena warna-warni bukitnya
terlihat lebih tegas. Warnawarni bukit berubah-ubah
tergantung waktu jatuhnya
matahari ke bebatuan di
perbukitan tersebut. Semoga
keindahan dan kelestariannya
tetap terjaga dari tangantangan nakal yang ingin
merusaknya.
www.datascrip.com

Tenun, Garam & Rumput Laut
Pulau Sabu merupakan penghasil garam
terbaik di Nusantara. Mutu garamnya
yang bagus, membuat banyak wilayah
di Indonesia memasok garam dari Sabu,
seperti dari Kalimantan maupun Jawa.
Selain dikelola secara modern, ada
juga petani-petani garam tradisional di
pantai-pantai seputar pulau. Para petani
tersebut ada yang menggunakan
kerang untuk mengendapkan garam,
ada juga yang menggunakan daun
lontar.
Pulau Sabu juga memiliki
hasil alam berupa rumput
laut, seperti di Pantai
Pada Maweo. Ketika
kami datang, tampak
para petani rumput laut
sedang memanen hasil
tanam. Kami berada di Pantai Maweo
hingga senja saat matahari kembali
ke peraduannya, tenggelam ke dalam
lautan.
Oh ya, selayaknya daerah-daerah di
Indonesia bagian Timur, para wanita
di Pulau Sabu juga menenun kain ikat
untuk pemakaian sehari-hari maupun
untuk dijual. Dahulu, para penenun
membuat benang dengan pewarnaan

Selain pemandangan alam yang
memukau, di Pulau Sabu kita juga bisa
berkunjung ke kampung atau desa
adat, salah satunya adalah Desa Namata
di Kecamatan Sabu Barat.
Di desa Namata yang dihuni oleh
Suku Namata bermukim empat kepala
keluarga. Jumlah tersebut semakin
berkurang karena banyak penduduknya
yang merantau dan
menganut
kehidupan modern di luar desa. Namun,
mereka masih sering pulang kembali
untuk sekedar menengok keluarga
yang tinggal di sana. Di desa adat ini
kita juga bisa melihat peninggalan
bersejarah berupa-berupa
batu-batu artifak dari era
megalitik.
Keindahan alam dan
budaya di Pulau Sabu ini
saya abadikan dengan
kamera Canon EOS 5D
Mark IV.
Nana Sefriano
Berawal dari kegiatan belajar memotret
bersama KFA (Klinik Fotografi As-Sakhoya),
Nana Sefriano kemudian tergerak untuk
belajar lebih serius melalui Canon School Of
Photography. Mengikuti sejumlah pameran
foto dan menjadi kontributor buku fotografi
“Heritage Aceh” serta “Saya Indonesia”, wanita
kelahiran Solo ini juga telah memenangkan
berbagai lomba tingkat nasional dan berhasil
mendapatkan 2 medali Honourable Medal
CCC International 2016.
Datascrip - The One Stop Business Solutions Company
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Tampilan hasil proyeksi Optoma
LCT-100 yang digunakan untuk
salah satu wahana di kawasan
wisata Ancol. Proyektor laser
seri ultra short throw ini dapat
memproyeksikan gambar di layar
berukuran 11m x 6m dengan jarak
tembak 3 meter.

Proyektor Ultra Short Throw
yang Andal dan Ef isien

P

T Datascrip memperkenalkan
proyektor
Home
Cinema
terbaru, Optoma LCT-100, yang
merupakan proyektor Laser seri ultra
short throw yang memiliki kemampuan
memproyeksikan gambar sebesar 100
inci dengan jarak tembak hanya 30
cm. Selain itu, proyektor ini memiliki
tingkat kecerahan hingga 3000 lumens
dan kemampuan resolusi tinggi,
Full HD 1080p untuk menghasilkan
tampilan proyeksi gambar yang terang
dan tajam.

Optoma LCT-100 dilengkapi juga
dengan
teknologi
PureMotion.
Teknologi ini bekerja untuk mengurangi
terjadinya tampilan gambar blur
saat menampilkan tayangan video
yang memiliki gerakan dinamis dan
cepat. Selain itu, Optoma LCT-100
memiliki fitur ExtremeBlack yang akan
menampilkan warna hitam yang pekat
namun tetap tajam untuk menghasilkan
tampilan gambar yang optimal.
Hadirnya speaker yang terintegrasi di
dalamnya, memberikan kenyamanan
untuk
mendengarkan
berbagai
tayangan melalui Optoma LCTDatascrip - The One Stop Business Solutions Company

100 tanpa membutuhkan speaker
tambahan. Kualitas speaker yang
dihadirkan memiliki suara yang enak
didengar dan berkinerja yang baik.
Proyektor Optoma LCT-100 memiliki
umur sumber pencahayaan yang
tinggi, mencapai 20.000 jam berkat
menggunakan
teknologi
Laser.
Hadirnya teknologi tersebut membuat
proyektor ini bisa digunakan lebih
lama bila dibandingkan dengan
proyektor yang masih menggunakan
lampu merkuri.
“Proyektor seri ultra short throw
dari Optoma ini memiliki tingkat
fleksibilitas yang tinggi khususnya
dalam hal penempatan. Karena
pengguna tidak perlu ruang yang
besar untuk menghasilkan gambar
yang besar. Inilah proyektor home
cinema yang bisa dijadikan pilihan
untuk menghadirkan tampilan layar
lebar di tengah-tengah ruang tamu
rumah Anda,” cetus Jeremy Hermanto
– Division Manager PT Datascrip.
Kemampuan yang andal dalam
memproyeksikan gambar dari jarak

dekat ini, membuat salah satu tempat
wisata ternama di Jakarta tertarik
untuk
menggunakan
proyektor
Optoma LCT-100 dan ditempatkan
pada salah satu wahananya.
“Optoma LCT-100 sangat cocok untuk
digunakan bagi yang membutuhkan
proyeksi gambar yang besar dengan
jarak tembak yang dekat. Kinerja
proyektor yang baik, dan memiliki
tingkat efisiensi yang tinggi, maka
tidak perlu lagi harus mengganti
lampu sebagai sumber pencahayaan
dari proyektor. Inilah kenapa kami
menggunakan Optoma LCT-100,”
ujar Ardiyansah – Kepala Bagian
Elektronik, Taman Impian Jaya Ancol.
Hal ini juga merupakan salah satu
contoh penggunaan proyektor untuk
kebutuhan entertainment.

store.datascrip.id
www.datascrip.com
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Kepada:
PT Datascrip
Jl. Selaparang Blok B-15 Kav. 9
Kompleks Kemayoran Jakarta 10610

Adaptif Terhadap Perubahan
Di tengah derasnya arus perubahan yang kencang,
menjadi adaptif merupakan kunci untuk bisa bertahan
dan terus melaju ke arah yang lebih baik. Berikut ini
beberapa tips yang bisa diterapkan untuk lebih adaptif
dalam pekerjaaan maupun kehidupan sehari-hari.

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

Memiliki
Perilaku Positif

Berpikir
Kreatif

Ketika Anda berperilaku positif,
Anda akan melihat perubahan
sebagai hal yang perlu dan
baik. Fokus pada hal-hal yang
berjalan dengan baik dan tetap
optimis bahwa perubahan akan
memberikan peluang yang lebih
besar dalam pekerjaan Anda.

Tumbuhkan semangat
dalam tim Anda untuk
mengeksplorasi beragam
kesempatan untuk
mengasah kreativitas dan
mencapai tujuan pekerjaan
dengan pola pikir baru.

Berpemikiran
Terbuka

Mau Bertanya
dan Terus Belajar

Memiliki pemikiran yang
terbuka terhadap perubahan
maupun perbedaan gagasan
menjadikan kita lebih fleksibel
dalam memandang dan
menyikapi situasi. Ide maupun
cara baru untuk mengerjakan
sesuatu perlu juga diterapkan
untuk memberikan penyegaran
dalam organisasi maupun
perusahaan di samping tetap
mempertahankan hal-hal positif
dari kebiasaan yang lama.

Jangan ragu untuk bertanya
kepada mereka yang lebih mahir
tentang hal yang belum atau
kurang Anda kuasai, bahkan
apabila orang tersebut lebih
muda daripada Anda. Terus
mepelajari hal yang baru akan
bagus untuk pengembangan
diri kita secara profesional
sehingga bisa mengimbangi
perkembangan zaman.

www.datascrip.com

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

(Diolah dari berbagai sumber)
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1. Siapa nama fotografer asal Jepang yang menjadi
pembicara seminar “Through Canon Lens,
My Journey as a Landscape Photographer”
di Jakarta pada Sabtu, 16 Desember 2017?
a. Kataro Aki
b. Sakura Hana
c. Goto Aki
d. Akita Sei
2. Berapa derajat cakupan lensa sudut lebar pada
Logitech MeetUp ConferenceCam?
a. 120
b. 175
c. 180
d. 90
3. Apa nama pemindai dokumen terbaru dari
Canon yang memiliki kecepatan memindai
hingga 120 halaman bolak-balik per menit
serta mampu menghasilkan gambar berwarna
berkualitas tinggi 24-bit.
a. DR-M06II
b. DR-M160II
c. DC-M160
d. M160II

4. Apa nama perangkat pengukuran dan pemetaan
lahan berteknologi Global Navigation Satelite
System yang didistribusikan oleh PT Datascrip?
a. Surveyor
b. Base
c. Real Time Kinematik
d. CHC Navigation

Batas pengiriman jawaban sampai
dengan 31 Maret 2018. Pemenang akan
diumumkan di edisi berikutnya.

Pemenang
QUIZ KONTAK EDISI 3/2017:
1. Agustiawan Djoko Baruno
2. Lisna Risnawaty Siregar
3. Andrianto

Surabaya
Bekasi
DKI Jakarta

Datascrip - The One Stop Business Solutions Company

Meng-copy Email Kantor
Setelah berhasil melewati pelatihan komputer tahap awal, Dudung
pun diharuskan untuk mengikuti tahap selanjutnya.
Pengajar: Baik, sekarang kita
akan mengenal pelatihan
berikutnya ya. Dengarkan
instruksi saya baik-baik.
Dudung: Baik, pak.
Tahap demi tahap, langkah
demi
langkah
yang
diberikan oleh pengajarnya
pun didengarkan baik-baik
oleh Dudung.
Pengajar: Nah, sekarang
saatnya
saya
akan
memberikan tugas untuk
kalian semua. Kalian harus
bisa meng-copy email yang
masuk dan dicetak, lalu
berikan saya hasilnya ya di
pertemuan berikutnya.
Dengan semangat, Dudung pun menjawab, “Baik, pak”.
Di kemudian hari.
Pengajar: Lho Dung. Kok ini hasilnya gelap semua Dung. Memangnya
bagaimana cara kamu meng-copy email-nya?
Dudung: Iya pak. Saya sudah coba meng-copy email dari notebook
saya. Sudah saya putar-putar layarnya tetap tidak bisa masuk ke
mesin photocopy, pak.

“If you don’t give up, you still have a
chance. Giving up is the greatest failure.”
Jack Ma
"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
"Pleasure in the job puts perfection in
the work." Aristotle

Image: www.bulbapp.com

QUI

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 belanja Datascrip Online
Store dan kartu Flazz BCA.

www.datascrip.com

PROJECTION
SCREEN

FEATURES

•
•
•
•
•

MANUAL WALLSCREEN
Size
70”, 84” and 96”

MOTORIZED SCREEN
Size
70”, 84”, 96”, 150”, 200” and 300”

Matte white screen – producing brighter
Projector and durable for daily usage.
Easy to clean and ease of installation.
Strong case with alumunium material.
Excellent performance and high quality.

TRIPOD SCREEN
Size
70”, 84” and 96”

FAST FOLD SCREEN
Size
150”, 200” and 300”

For more information about this product, contact: E-mail: mia@datascrip.co.id

Distributed by:
store.datascrip.id

