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melakukan digitalisasi dokumen. 

KONTAK edisi terbaru ini menyuguhkan 
artikel utama mengenai digitalisasi 
dokumen. Simak kiat dan solusi 
mengelola dokumen secara aman 
dan efi sien serta mengefektifkan 
pendigitalisasian dokumen di rubrik 
Main Story. 

Kami juga menampilkan ulasan 
produk-produk terbaru untuk solusi 

bisnis Anda. Di antaranya, pemindai 
buku ET16 Plus dan M3000 Pro, printer 
Canon PIXMA TS9570, proyektor 
Panasonic PT-RQ32K, smartphone 
Huawei Mate 20 Series serta kamera 
full-frame mirrorless terbaru Canon 
EOS R. Tak ketinggalan artikel rubrik 
Leisure mengenai  keindahan alam 
dan budaya Pulau Sumba untuk 
insipirasi liburan Anda.

Selamat membaca!

Pelanggan yang terhormat, 

Peluang dan tantangan dalam dunia 
bisnis bergerak dinamis. Agar siap 
menghadapinya, kita perlu membekali 
diri dengan informasi, data, serta strategi 
yang jitu. Data dan informasi yang dikelola 
dengan tepat adalah kunci menghadapi 
era digital. Oleh karena itu, perusahaan 
maupun organisasi perlu mengelola 
data dan informasi yang mereka miliki 
secara tepat, salah satu caranya dengan 

Dari Redaksi 

Ibrahim Hassan AF
Juara 1 Kategori Pelajar

Canon PhotoMarathon Indonesia 2018 –
Jakarta
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04
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Efektif dan Efi sien 

dengan Dokumen 

Digital

Selain lebih cepat, 
praktis dan aman, 
dokumen digital juga 
efi sien dalam hal 
penyimpanan.

business
solution 08
CZur ET16 Plus dan CZur 
M3000 Pro Berikan Solusi 
Kemudahan Memindai Buku

12
business
solution

Berkelas dengan 
Smartphone Premium
Huawei Mate 20 Series
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Panasonic PT-RQ32K
Proyektor Laser Profesional 
untuk Berbagai Kebutuhan

PENANGGUNG JAWAB UMUM Irwan Kamdani PEMIMPIN REDAKSI Siska Wahyuningrum                   

ANGGOTA DEWAN REDAKSI Irvan Firdaus, Mohamad Husni Mubarak, Astri Kharina DESAIN/

LAYOUT Stefanus Tugiman KONTRIBUTOR Divisi & Korporat PT Datascrip ALAMAT REDAKSI 

kontak@datascrip.co.id
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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

SHOWROOM JDC
Jakarta Design Center
Jl. Gatot Subroto No. 53, Slipi, Jakarta Pusat
Lantai 4 Unit 17
Tel. (021) 530 4626
E-mail: showroom_jdc@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 No. 3,
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. Mayor H.M. Rasyad Nawawi, Ruko No. 237 
Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II
Palembang 30113
Tel. (0711) 5732 057
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 Blok 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

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, Kalimantan Selatan 70235 
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.

leisure

818Pulau Sumba
Eksotika Alam dan Budaya Timur Indonesia

20business14event

Datascrip Offi  ce Furniture 
Showroom Hadir di Jakarta 
Design Center dengan Konsep 
Desain Kantor Kekinian
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Berbagai hal begitu mudah dan 
cepat dilakukan di era digital. 
Saat ini, sudah banyak yang 
membaca e-paper, e-magz, 

maupun e-books melalui perangkat 
smartphone atau tablet-nya. Format 
beralih dari wujud fi sik konvensional 
berupa kertas ke bentuk digital yang 
dapat dibaca kapan pun dan di mana 
pun. Begitu juga dengan perusahaan 
dan instansi yang mulai mengurangi 
dokumen kertas. Selain lebih cepat, 
praktis dan aman, dokumen digital 
tidak membutuhkan tempat atau 
area khusus untuk penyimpanannya, 
sehingga efi sien dalam penggunaan 
ruang. 

Memahami hal tersebut, PT Datascrip 
memberikan solusi menyeluruh akan 
kebutuhan digitalisasi dokumen. 
Bukan hanya tumpukan dokumen 
berupa fi le kertas, digitalisasi ini bisa 
berupa dokumen yang perlu perlakuan 
khusus dalam memindai, seperti buku 
yang berukuran tebal atau negatif 
foto (klise). Selain perangkat input, 
solusi ini juga menyediakan software 
pengelolaan dokumen. 

Di suatu perusahaan atau instansi, 
banyaknya jumlah dokumen menjadi 

masalah serius. Meskipun sudah 
tidak terpakai, keberadaannya 
kadang dibutuhkan kembali pada 
suatu saat, untuk itu harus tetap 
disimpan. Semakin banyak dokumen 
yang disimpan, semakin besar ruang 
penyimpanan yang dibutuhkan. 

Perusahaan yang memiliki 
produktivitas tinggi, seperti 
perbankan, asuransi, atau departemen 
yang kesehariannya berhubungan 

dengan dokumen yang jumlahnya 
sangat banyak membutuhkan 
pemindai dokumen yang memiliki 
kecepatan tinggi, yaitu Canon DR-
M260. Jumlah dokumen hingga ribuan 
lembar per harinya tidak menjadi 
masalah. Canon DR-M260 dibekali 
dengan DR Processor sehingga 
proses pemindaian berlangsung 
cepat. Pemindai dokumen ini mampu 
memindai hingga 120 halaman per 
menitnya (60 dokumen, dua sisi). 

dengan Dokumen Digital
Efektif dan Ef isien

Selain lebih 
cepat, praktis 
dan aman, 
dokumen 
digital juga 
efi sien 
dalam hal 
penyimpanan.

CanoScan 9000F Mark II

Canon DR-M260

Datascrip - The One Stop Business Solutions Company www.datascrip.com
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Dengan tampilan antarmuka panel 
LCD yang mudah digunakan dan daya 
tampung feeder hingga 80 lembar, 
Canon DR-M260 dapat memindai 
berbagai jenis dan ukuran dokumen, 
seperti paspor, BPKB, kartu nama, 
hingga kartu dengan material plastik. 

Bagi perpustakaan, kolektor buku, 
sekolah, universitas hingga perusahaan 
yang memiliki kebutuhan pemindai 
berupa dokumen yang berbentuk 
tebal, Datascrip menyediakan CZur 
ET16 Plus. Proses digitaliasi buku yang 
dilakukan dengan cara memindai 
sering terkendala karena bentuknya 
yang tebal, serta kerepotan untuk 
membolak-balik buku. Tidak hanya 
buku, kadang perusahaan memiliki 
dokumen yang sudah dijilid sehingga 
menyulitkan ketika harus dipindai. 
Pemindaian jika tidak dilakukan secara 
hati-hati dapat menjadi rusak.

Pengguna cukup meletakkan objek 
yang akan dipindai berupa buku atau 
dokumen yang dijilid di bawah kamera 
pemindai. Dengan kapasitas luas 
pimindaian hingga A3, CZur ET16 Plus 
dapat memindai dua halaman buku 
berukuran A4 sekaligus. Selanjutnya 
perangkat ini akan memindai secara 
otomatis dan mengirimkan hasilnya 
ke komputer yang sudah terhubung, 
berupa fi le JPG, PDF, Searchable PDF, 
Word, Excel, atau TIFF.

Koleksi foto di masa lampau memiliki 
nilai yang sangat berharga. Fisik foto-
foto tersebut yang berupa lembaran 

kertas foto atau pun masih dalam 
wujud klise sangat rentan rusak atau 
hilang. CanoScan 9000F Mark II, scanner 
tipe fl atbed ini dapat memindai klise 
dalam format medium 35mm, sangat 
tepat bagi kalangan profesional 
industri kreatif dan fotografi . Tidak 
seperti scanner biasa, CanoScan 9000F 
Mark II yang dibekali dengan sensor 
Charged Coupled Device (CCD) yang 
sanggup memindai dokumen refl ektif 
standar hingga resolusi 4.800x4.800 
dpi, serta dokumen transparan seperti 
klise hingga resolusi yang sangat detil 
9.600x9.600 dpi. Kedalaman warna 
yang dimiliki hingga 48-bit memastikan 

tampilan warna yang dihasilkan kaya 
dan sangat akurat, serta jaminan 
kualitas gambar untuk pembesaran dan 
pencetakan resolusi tinggi.

Dokumen digital membutuhkan 
software khusus agar dapat dikelola 
dengan efektif dan efi sien. Data 
Viewer Total Document Management 
(DvTDM) merupakan software 
manajemen dokumen yang fi turnya 
dapat disesuaikan dengan kebutuhan 
pengguna. Pengelolaan dokumen 
dapat dilakukan dengan mudah, mulai 
proses input, akses dokumen, duplikasi, 
distribusi, indexing, pemeliharaan, 
hingga manajemen penyimpanan. 
Dengan software ini, pengguna dapat 
meyimpan dan melihat lebih dari 200 
tipe fi le.
 
“Penggunaan dokumen digital sangat 
membantu proses kerja lebih efektif 
dan efi sien. Karyawan tidak perlu 
menghabiskan waktunya untuk 
mencari dokumen. Ruang kerja juga 
lebih lega dan nyaman dengan tidak 
adanya tumpukan dokumen. File 
dokumen digital relatif lebih aman 
dari resiko kehilangan atau kerusakan 
dibandingkan dengan dokumen kertas 
yang mudah hilang, terselip, hingga 
rusak atau sobek,” ujar Liana Setiawan 
– Direktur Penjualan PT Datascrip.

CZur ET16 Plus

Software Data Viewer Total Document Management (DvTDM)

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



pengguna saat pengoperasian. 

PIXMA TS9570 dilengkapi Automatic 
Document Feeder (ADF) yang dapat 
menampung hingga 20 lembar kertas 
sehingga proses scan dan copy bisa 
lebih cepat dan mudah. Proses cetak-
mencetak atau mengirim hasil scan ke 
smartphone atau tablet semakin mudah 
dengan koneksi nirkabel Wi-Fi. Selain 
itu, printer ini dilengkapi fi tur Auto 
Duplex Printing yang memberikan 
kemudahan bagi pengguna ketika 
mencetak dokumen depan belakang, 
tanpa perlu membalik kertas secara 
manual. Selain praktis, tentunya fi tur 
ini dapat menghemat pemakaian 
kertas.

PIXMA TS9570 ini juga menyediakan 
fi tur kreatif untuk mencetak scrapbook 
atau kertas kado dengan pilihan 
berbagai macam pola desain menarik, 
tanpa harus terhubung dengan 

business solution6 
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Kebutuhan cetak semakin 
beragam. Tidak hanya untuk cetak 
dokumen, saat ini perangkat 

printer dituntut dapat mencetak 
dengan berbagai macam ukuran dan 
jenis kertas. Canon melalui PT Datascrip 
sebagai authorized distributor Canon 
di Indonesia menghadirkan printer 
multifungsi (cetak, scan, dan copy) 
ukuran A3, PIXMA TS9570. Printer ini 
dibekali dengan teknologi nirkabel, 
Auto Document Feeder (ADF), serta 
beragam fi tur canggih dan menarik 
untuk kemudahan dan kebebasan 
berkreasi.  

Meskipun dapat mencetak ukuran 
A3, Canon PIXMA TS9570 hadir 
dengan bentuk dan desain yang 
ringkas sehingga mudah diletakkan 
di kantor, ruang kerja, atau salah satu 
sudut ruang di rumah. Layar sentuh 
berukuran 4,3 inci pada panel yang 
bisa ditekuk semakin memudahkan 

komputer. Selain itu, ada juga aplikasi 
Nail Sticker Creator untuk membuat 
stiker kuku rancangan sendiri dengan 
media sticker nail art. 

“Kebutuhan cetak tidak hanya melulu 
dokumen ukuran A4. PIXMA TS9570 
memberikan solusi untuk memenuhi 
kebutuhan cetak yang beragam, 
dokumen atau foto ukuran A3, foto 
format instagram, hingga stiker kuku. 
Untuk kebebasan berkreasi, printer ini 
dilengkapi banyak fi tur kreatif serta 
mendukung aplikasi kreatif yang 
mudah digunakan,” ujar Merry Harun 
– Canon Division Director PT Datascrip.

store.datascrip.id

Canon PIXMA TS9570, printer A3 

dengan koneksi nirkabel yang 

didesain untuk kemudahan

mencetak, copy dan scan.

Ciptakan Kreasi Tanpa Batas dengan
Printer Multifungsi A3 Canon PIXMA  TS9570
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'TEMAN BELAJAR'
UNTUK TUGAS SEKOLAH 
Kerjakan tugas dengan 'teman belajar' yang tak pernah mengecewakan. 
Dengan kemampuan cetak yang tinggi, kemudahan pengisian ulang tinta
tanpa khawatir tumpah, serta ketahanan yang mengagumkan,
Printer Canon G Series menjadikanmu siswa terbaik di kelas.

*Menggunakan tinta gabungan GI-790 cyan, magenta, dan yellow dalam mencetak dokumen full colour. Hasil beragam, tergantung dari cara pemakaian, penggunaan, serta pola cetak.

canon.indonesia

Tahun Garansi
• Jasa Servis

• Suku Cadang
• Busa Pembuangan

+

+Garansi print head 2 tahun atau 30.000 lembar

PASTIKAN ANDA MENDAPAT PRODUK BERGARANSI RESMI DARI PT DATASCRIP 
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Kebutuhan digitalisasi dokumen ini 
terjadi di berbagai instansi seperti 
perpustakaan, kolektor buku, 

sekolah, universitas hingga perusahaan. 
Namun, proses digitaliasi buku yang 
dilakukan dengan cara memindai 
sering terkendala karena bentuknya 
yang tebal, serta kerepotan untuk 
membolak-balik buku. Tidak hanya buku, 
kadang perusahaan memiliki dokumen 
yang sudah dijilid sehingga 
menyulitkan ketika harus dipindai. 
Bahkan jika proses pemindaian 
tidak dilakukan secara hati-hati 
dapat menyebabkan buku atau 
kumpulan dokumen menjadi rusak.

Memami hal tersebut, PT Datascrip 
sebagai distributor tunggal CZur di 
Indonesia menghadirkan pemindai 
buku ET16 Plus dan M3000 Pro. “Kedua 
pemindai buku tersebut dibekali dengan 
teknologi mutakhir untuk menghasilkan 
fi le gambar dengan kualitas tinggi, 
serta didukung dengan kemudahan 
pengoperasian. Proses memindai  lebih 
mudah, cepat, tanpa merusak fi sik buku 
atau dokumen,” ujar Gatot P. Laksono 
- Senior Division Manager Survey & 3D 
Equipment PT Datascrip. 

Dengan kecanggihan software bawaan 
pada dua perangkat ini, pengguna cukup 
membuka satu demi satu halaman untuk 
memindai secara otomatis (autoscan), 
tanpa perlu menekan tombol. Selain 
itu, pengguna bisa mendapatkan hasil 
pindaian yang rapi, lurus, meskipun 
buku yang dipindai pada posisi miring 
atau melengkung. Teknologi Curve 
Flattening secara otomatis meratakan 

halaman buku pada saat pemindaian, 
karena pada umumnya hasil pemindaian 
buku yang dekat dengan penjilid akan 
bergelombang atau tulisannya mengecil.

Dengan kecepatan memindai 1,5 detik 
per dua halaman, CZur ET16 Plus dibekali 
kamera  bersensor CMOS 16 megapiksel 
dengan resolusi 4608x3456 piksel. 
Sedangkan CZur M3000 Pro dilengkapi 
dengan kamera 20 megapiksel bersensor 
CMOS serta resolusi gambar mencapai 
5248x3936 piksel. Kecepatan memindai 
M3000 Pro mencapai 1,2 detik per dua 
halaman. 

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

CZur M3000 Pro memiliki V-shaped 
cradle yang memungkinkan 
pengguna menjepit buku di 
bagian tengah agar pada saat 
pemindaian tidak mudah bergeser. 
Fitur Blank Pages Inspections yang 

dapat mendeteksi halaman kosong, 
sekaligus menghapusnya. Ada juga fi tur 
Watermark memberikan keleluasaan 
pengguna untuk menambahkan 
watermark sehingga fi le hasil pemindaian 
tetap aman, tidak disalahgunakan.

store.datascrip.id

CZur ET16 Plus dan CZur M3000 Pro
Berikan Solusi Kemudahan Memindai Buku

CZur M3000 Pro

“Memindai buku lebih cepat
tanpa merusak fi sik buku”

CZur ET16 Plus
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10-bit melalui 
terminal HDMI 

untuk menghasilkan 
gradasi dan rentang warna 

yang akurat. Fitur Focus Guide 
memberikan kenyamanan pengguna 
untuk mendapatkan fokus yang akurat 
ketika menggunakan mode Manual 
Focus. 

Canon memperluas sistem EOS melalui 
mount 54 mm dengan mengadirkan 
empat seri lensa RF (RF 50mm f/1.2L 
USM, RF 24-105mm f/4L IS USM, RF 
28-70mm f/2L USM, dan RF 35mm 
f/1.8 IS STM), yang didukung dengan 
tiga jenis adaptor untuk memberikan 
fl eksibilitas dalam menggunakan lensa 
EF.

EOS R
Kamera Mirrorless
Full-Frame Pertama Canon

10-bit melalui 
terminal HDMI

untuk menghasilkan 
gradasi dan rentang warna 

yang akurat Fitur Focus Guide

n

Canon kembali membuat 
gebrakan dengan adanya 
keluarga baru di ekosistem EOS, 

yaitu hadirnya Sistem EOS R lewat 
kamera mirrorless full-frame EOS R 
dan lensa RF.  Kamera mirrorless full-
frame 35 mm pertama dari Canon ini 
dibekali dengan sensor CMOS 30,3 
megapiksel, prosesor gambar DIGIC 
8, dan teknologi Dual Pixel CMOS AF 
yang menghadirkan kecepatan fokus 
0,05 detik. 

Canon EOS R memiliki area bidik 
yang luas, 5.655 titik AF. Rentang 
ISO 100-400.000 yang memudahkan 
pengambilan gambar di berbagai 
kondisi, termasuk saat minim cahaya. 
Teknologi Dual Sensing IS dapat 
mendeteksi guncangan dengan 
akurasi tinggi dan menjaga gambar 
tetap stabil. 

Dengan diameter 54 mm pada mount 
lensa RF, serta jarak antara sensor 
dengan mount lensa yang hanya 
berjarak 20 mm, desain Canon EOS 

R menjadi begitu 
ramping. Kamera 
ini memiliki desain 
yang ergonomis 
sehingga nyaman dan 
kokoh digenggam. 
Dipadukan dengan 
material magnesium alloy 
yang melindungi kamera dari 
radiasi elektromagnetik dan panas 
serta tahan terhadap debu dan air, 
kamera ini menjadi begitu andal 

untuk digunakan dalam kondisi cuaca 
apapun.

”Sistem EOS R menghadirkan kesem-
purnaan optik untuk menghasilkan 
gambar dengan kualitas istimewa. 
Terobosan terbaru dalam sistem 
EOS R memberikan kemudahan 
dan keleluasaan bagi pengguna 
dalam berkreativitas, yang semakin 
menyempurnakan fotografi  dan 
videografi  ke tingkat yang lebih tinggi,” 
ujar Merry Harun – Canon Division 
Director  PT Datascrip.

Canon EOS R dapat 
merekam video 
dalam Ultra High 
Defi nition 4K pada 
30p/25p (3840 x 
2460), yang dapat 
diaplikasikan di 
dunia broadcast 
maupun sinema. 
Kamera ini 
juga didukung 
Canon Log dan 
p e r e k a m a n 
4K mencapai store.datascrip.id

business solution

www.datascrip.com

“Sistem EOS R menjadi terobosan baru 

yang memberikan kesempurnaan 

dalam dunia fotografi  dan videografi ”

Datascrip - The One Stop Business Solutions Company

Hasil bidikan kamera Canon EOS R oleh 
Ivan Mario
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SUDAH SIAP. KAMU?

TEROBOSAN
KESEMPURNAAN OPTIK

PASTIKAN ANDA MENDAPAT PRODUK BERGARANSI RESMI DARI PT DATASCRIP
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Keseriusan Huawei menggarap 
pasar smartphone premium 
di Indonesia terbukti dengan 

menghadirkan Huawei Mate 20 Series, 
yaitu Huawei Mate 20 dan Huawei 
Mate 20 Pro.

Huawei Mate 20 Series  hadir dengan 
tenaga pacu Kirin 980, chipset 
pertama yang diciptakan dengan 
teknologi  7nm dan teknologi 
Artifi cial Intelligence (AI) untuk 
menghasilkan kecepatan dan 
kecerdasan yang luar biasa. 
Selain itu, chipset ini menyajikan 
performa paling bertenaga, 
namun memiliki konsumsi daya baterai 
yang efi sien. Didukung dengan Dual-
Neural Processing Unit (NPU) sehingga 
menghasilkan peningkatan performa 
fungsi AI pada smartphone ini.

“Huawei Mate 20 Series merupakan 

smartphone yang luar biasa karena 
dibekali teknologi AI yang lebih 
tinggi. Dilengkapi triple camera dari 
Leica yang sudah tidak diragukan 
lagi kemampuannya, serta teknologi 
pengisian baterai yang sangat cepat dan 
daya tahan yang tinggi, memberikan 
pengalaman yang luar biasa. 
Dibalut dengan desain yang mewah 
menegaskan Huawei Mate 20 Series 

sebagai smartphone premium untuk 
mereka yang berkelas,” ujar Bobby Ivan 
– Division Manager PT Datascrip.

Setelah kehadiran Huawei P20 Pro 
yang membuat dunia tercengang, 
Huawei Mate 20 Series juga 

menggunakan  triple  kamera dari Leica 
yang ditenagai oleh AI dengan formasi 
Matrix Camera: Tiga lensa dan satu fl ash 
disusun dalam formasi grid dua-dua, 
yang terinspirasi dari lampu depan 
mobil balap klasik. 

Huawei Mate Pro series hadir dengan 
lensa  Ultra-Wide Angle 16 mm, Wide 
Angle, dan  telephoto. Kualitas gambar 

yang dihasilkan pun tidak 
diragukan karena smartphone ini 
memiliki resolusi pengambilan 
gambar yang tinggi, masing-
masing 40MP, 20MP, dan 8MP 
untuk versi Mate 20 Pro, serta 16MP, 

12MP, 8MP untuk versi Mate 20.

Tidak hanya lebih lebar, bidikan foto bisa 
lebih dekat dengan kemampuan makro 
hingga 2,5 cm dari subjek. Masing-
masing lensa juga memiliki panjang 
fokus yang berbeda-beda sehingga 

Berkelas dengan Smartphone Premium
Huawei Mate 20 Series

www.datascrip.com

Wide angle dengan Huawei Mate 20 Series. Triple kamera dari Leica dengan formasi Matrix.

“Triple kamera Leica dan  teknologi AI 

menghasilkan foto yang lebih baik, 

serta menjadi penerjemah yang cerdas”
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Dengan teknologi AI , pengguna dapat melihat 
kandungan kalori pada makanan.

pengguna lebih leluasa dalam merekam 
objek dan momen terbaiknya. 

Huawei SuperCharge mendukung 
pengisian daya dengan kecepatan ekstrem, 
hingga 40 W. Pengisian baterai hingga 70 
persen (setara 2940 mAh) hanya butuh 
waktu 30 menit. Selain itu, Huawei Mate 
Series mendukung pengisian nirkabel 
melalui 15W Wireless Quick Charge. 
Sesi pengisian nirkabel selama 30 menit 
meningkatkan baterai hingga sekitar 30 
persen (setara dengan 1.300 mAh). 

Teknologi pengisian cepat ini telah 
disertifi kasi oleh TÜV Rheinland 
untuk memenuhi standar keamanan 
yang ketat. Teknologi Wireless 
Reverse Charging dan kapasitas 
baterai yang besar memberikan 
keuntungan karena memungkinkan 
pengguna untuk 
mengisi daya 
ke perangkat 
lain yang 
m e n d u k u n g 
k e m a m p u a n 

pengisian ulang secara nirkabel. 

Huawei Mate 20 Series juga didukung 
dengan sistem operasi berbasis Android 
P dengan EMUI 9.0. Adapun dari segi 
desain, Huawei sangat  all out  dengan 
tampilan Mate 20 Series yang 
terinspirasi dari alam dengan desain 
yang indah. Di kedelapan sisinya, sasis 
smartphone ini membundar sehingga 
tampak lebih elegan dan nyaman 
digenggam dengan satu tangan. 

Huawei Mate 20 Pro dibekali 
layar  curved  OLED ukuran 6,39 inci 
beresolusi 2K+(3120×1440), dan 
didukung dengan DCI-P3 HDR display. 
Sedangkan untuk Huawei Mate 20, 
diberi ukuran 6,53 inci beresolusi 
FHD+(2244×1080). 

Pada bagian belakang  body  kedua 
series smartphone ini didesain dengan 
permukaan Hyper Optical Pattern yaitu 
efek garis-garis halus berbentuk 
bulu yang jika dipegang tidak 
akan slip atau licin di tangan, dan anti-

sidik jari. Sehingga 
bodi ponsel ini tidak 
mudah kotor walau 
digunakan sangat 
ekstensif. Pola unik 
ini tersedia dengan 
2 varian warna 
yaitu  Emerald 
Green dan Twilight.
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Efek bokeh dengan Huawei Mate 20 Series. Foto makro dengan Huawei Mate 20 Series.

Huawei Mate 20 Series

store.datascrip.id

Foto tele dengan Huawei Mate 20 
Series dengan pembesaran 5x.
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Datascrip Offi  ce Furniture Showroom Hadir 

di Jakarta Design Center dengan 

Konsep Desain Kantor Kekinian

Desain ruang kerja terus berkembang seiring 
perkembangan teknologi dan perubahan tren di 

lingkungan kerja. Beberapa hal yang turut mempengaruhi 
tren desain interior kantor masa kini adalah unsur kolaborasi 
dan multifungsi. Memahami hal tersebut, Datascrip 
menghadirkan offi  ce furniture showroom di Jakarta Design 
Center dengan mengusung konsep desain kantor masa kini. 

“Hadirnya showroom Datascrip di Jakarta Design Center 
yang berada dekat dengan kawasan bisnis dan perkantoran, 
bertujuan bukan saja sebagai gerai yang menyediakan 
produk-produk furnitur kantor berkualitas tinggi dan sejalan 
dengan perkembangan tren masa kini, melainkan juga 
sebagai ruang inspirasi dan kreasi seputar desain interior 
kantor,” ujar Mary T. Oetomo – Division Director PT Datascrip 
pada Pembukaan Showroom Datascrip di Jakarta Design 
Center. 

Pada kesempatan tersebut, Datascrip juga meluncurkan 
produk-produk furnitur terbaru sebagai solusi untuk 
penataan workstation dan penyimpanan di ruang kerja. 
Zaky Makarim – Senior Division Manager PT Datascrip 
menjelaskan, workstation merupakan titik utama aktivitas 
karyawan di kantor. Oleh karena itu, desainnya perlu 
diatur sedemikian rupa agar mendukung produktivitas 

karyawan dalam bekerja. Sementara 
itu, rak/lemari/brankas di kantor 
kini bukan hanya berfungsi sebagai 
tempat menyimpan dokumen atau 
barang penting lainnya, melainkan 
juga menjadi elemen dekoratif yang 
menambah unsur estetika dalam 
ruangan. 

Untuk kebutuhan workstation, 
Datascrip  menghadirkan Flexmo 
Acoustic dan meja Sattu. Flexmo 
Acoustic merupakan panel yang 
memiliki fungsi sebagai partisi 
sekaligus peredam suara sekitar 
sehingga karyawan bisa lebih 
berkonsentrasi saat bekerja. Sementara 
itu untuk kebutuhan storage, Datascrip 

menghadirkan produk terbaru Mobile Shelving Compacto 
Forte, Cupboard Elegante, dan Offi  ce Safe. 

“Seiring dengan kebutuhan efi siensi ruang dan 
pola komunikasi yang lebih terbuka serta interaktif, 
dibutuhkan ruang kerja yang fl eksibel dan dinamis. Hal ini 
juga untuk mendukung kolaborasi antarpersonil maupun 
antarbagian, serta menstimulasi proses kreatif di tempat 
kerja,” ujar Zaky Makarim – Senior Division Manager PT 
Datascrip. 

Datascrip Offi  ce Furniture Showroom di Jakarta Design Center 
menyediakan produk-produk furnitur kantor berkualitas tinggi 
dan sejalan dengan perkembangan tren masa kini. 

(kiri-kanan): Mary T. Oetomo – Division Director PT Datascrip dan Zaky Makarim – Senior 
Division Manager PT Datascrip meresmikan pembukaan Datascrip Offi  ce Furniture Showroom 
di Jakarta Design Center, Kamis (7/2).
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AApa yang terbersit di pikiran 
Anda tentang kantor jaman now? 
Mungkin kita sudah familiar 

dengan istilah open plan offi  ce. Ya, 
open plan offi  ce adalah konsep terbuka 
yang diterapkan pada desain kantor 
untuk mengakomodasi kegiatan 
diskusi spontan dan kolaborasi antar 
pegawai kantor yang pada masa kini 
jumlahnya semakin berkembang 
pesat. Konsep yang menjamur ini 
muncul akibat mulai maraknya 
kebutuhan aktivitas pekerja akan 
aktivitas coworking dan collaboration 
yang mulai banyak digunakan akibat 
perkembangan karakter bekerja dari 
jaman ke jaman. Open plan offi  ce 
yang diunggulkan karena kemudahan 
pengawasan dan kolaborasi diyakini 
dapat meningkatkan produktivitas 
perusahaan.

Menanggapi fenomena tersebut, 
Universitas Harvard melakukan 
penelitian dengan kesimpulan bahwa 
kantor berkonsep terbuka yang 
kita gunakan mungkin saja tidak 
sekolaboratif yang kita bayangkan. 
Melakukan penelitian pada 52 orang di 
tahun 2018, mereka menemukan hasil 
yang cukup berbeda dengan yang kita 
yakini selama ini. Akibat meningkatnya 
aktivitas email antara 22 persen hingga 

55 persen seiring perkembangan 
teknologi, maka aktivitas kolaborasi 
di kantor berkonsep terbuka 
berkurang sebanyak 70 persen. 
Secara psikologis, setiap individu 
memang memiliki kecenderungan 
untuk bersosialisasi. Akibatnya, setiap 
individu akan lebih mudah terdistraksi 
akibat banyaknya aktivitas yang 
masuk ke dalam ‘ruang pribadi’   
individu  tersebut dalam kondisi 
kantor dengan konsep open plan. 
Padahal, melalui survei yang dilakukan 
oleh Oxford Economics terhadap 
lebih 1200 pekerja baik di tingkat 
eksekutif maupun non-eksekutif, 
29% diantaranya mengaku bahwa 
kebutuhan untuk bekerja dengan 
fokus dan tanpa interupsi merupakan 
prioritas utama dalam bekerja.

Di tengah maraknya konsep terbuka 
tersebut, tidak bisa dipungkiri bahwa 
seterbuka dan sekolaboratif apapun 
kantor tempat kita bekerja, privasi 
tetap dibutuhkan untuk menjaga fokus 
dan konsentrasi kita dalam bekerja 
di kantor. Untuk mengakomodasi 
kebutuhan tersebut, elemen material 
dengan sifat akustik berperan penting 
dalam konsep open offi  ce yang kita 
favoritkan, namun bisa tetap menjaga 
p r o d u k t i v i t a s  k a r y a w a n .  Ta n p a 
terbatas pada elemen mebeulair, panel 
akustik ini pun bisa diaplikasikan pada 
interior untuk menyerap kebisingan 
di ruangan. Jadi tak hanya berfungsi 
mengurangi kebisingan, panel akustik 
juga bisa mempercantik interior 
kantor Anda sesuai gaya dan karakter 
perusahaan Anda.

Apakah Privasi di Kantor Masih Diperlukan?

Apabila Anda memerlukan konsultasi terkait desain interior
dan layout kantor Anda, Anda dapat menghubungi

Yuni Dita Setyan   - Marke  ng Execu  ve PT Datascrip di 021 6544515
ext. 8299 atau melalui e-mail di  yuni_setyan  @datascrip.co.id
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Adalah perusahaan yang memasarkan dan menjual mesin, perangkat digital, furnitur, 
alat survey, stationery dan sistem yang diperlukan dalam bisnis dan perkantoran. 
Bermitra dengan berbagai perusahaan kelas dunia seperti Canon, ASUS, PaperOne™, 
Optoma, Sedus, Ideal, dan lain-lain, Datascrip menghadirkan rangkaian produk 
bermutu yang terbagi dalam 13 kategori, yaitu: Camera, Video Recorder, Photo Printer & 
Accessories; Desktop, Notebook & Server Rack; Computer Accessories & Peripherals; Printer, 
Scanner, Ink & Photo Paper; Smartphone, Tablet & Gadget; Electronic Filing System; 
Presentation Equipment; Business Machine; Office Furniture; Surveying & Engineering; 
Filing System, Safes & Locker; Stationery & Office Supplies; Security System.

Kami mengundang para profesional di bidang pemasaran, penjualan, dan layanan 
purnajual untuk bergabung bersama kami sebagai:

Business Executive (Sales)

Kualifikasi:
• Pria/Wanita, usia maks. 30 tahun
• Pendidikan min. D3 semua jurusan
• Memiliki pengalaman min. 1 tahun sebagai Salesman
• Memiliki keterampilan komunikasi dan negosiasi yang baik
• Memiliki daya juang dan berorientasi pada hasil
• Mampu mengoperasikan komputer, khususnya program Microsoft Office
• Memiliki kendaraan sendiri (motor)

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

• Surabaya
 Ruko Icon 21 Kav. R-37 
 Jl. Dr. Ir. H. Soekarno (MERR2C),
 Klampis Ngasem, Sukolilo, Surabaya 60117 
 Tel: (031) 99005112, 99005196, 99005197
 Fax: (031) 99005113,
 E-mail: kpc_surabaya@datascrip.co.id 

KANTOR PENJUALAN CABANG:
• Bandung
 Jl. Lengkong Besar No. 3-A, 

 Tel: (022) 423 2230, 423 2252, 4233193
 Fax: (022) 420 3865, 
 E-mail: kpc_bandung@datascrip.co.id 

Bandung 40261

• Padang
 Jl. Proklamasi No. 51E, Padang 25122 
 Tel: (0751) 840 350, 840 351
 Fax: (0751) 753 0086 
 E-mail: kpc_padang@datascrip.co.id 

• Pekanbaru
 Komplek Riau Business Center (RBC)
 Blok F No.03, Jl. Riau, Pekanbaru 28292 
 Tel: (0761) 864 502, 860 132, 787 0375  
 Fax: (0761) 864 503
 E-mail: kpc_pekanbaru@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 

• Balikpapan 
 Komplek Balikpapan Superblok (BSB E-Walk) 
    Blok F -07, Jl. Jendral Sudirman,

 Tel: (0542) 882 0552, 882 0270 
 Fax: (0542) 882 0566 
 E-mail: dtsbpp@datascrip.co.id 

Balikpapan 76114

• Manado
 Gedung Griya Sintesa Lt. 1,

 Tel: (0431) 845 639
 Fax: (0431) 845 636
 E-mail: kpc_manado@datascrip.co.id 

Jl. Dr. Soetomo, Manado 95122

• Jambi
 Jl. Kolonel Abunjani No. 9 RT. 019/RW. 006, 
 Kel. Selamat, Kec. Danau Sipin,

 Tel: (0741) 3063927
 E-mail: kpc_jambi@datascrip.co.id

Kota Jambi 36129

• Palembang
Jl. Mayor H.M. Rasyad Nawawi No. 237, 
RT 05/RW 02, Kel. 9 Ilir, Kec. Ilir Timur II,
Palembang 30113
Tel: (0711) 573 2057 
E-mail: kpc_plg@datascrip.co.id 

• 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 

• 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

• Banjarmasin
 Jl. Gatot Subroto No.3A, Banjarmasin 70235  
 Prov. Kalimantan Selatan 70235
    Tel: (0511) 6744932, 6744981
 E-mail: kpc_banjarmasin@datascrip.co.id 
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Akhir-akhir ini Pulau Sumba di 
Nusa Tenggara Timur menjelma 
menjadi destinasi favorit 

wisatawan, baik itu Sumba Barat 
maupun Sumba Timur. Transportasi 
paling ideal menuju Pulau Sumba 
adalah menggunakan pesawat terbang 
yang biasanya transit di Denpasar, Bali 
kemudian berlanjut ke Sumba. 

Perjalanan ke Pulau Sumba bisa diawali 
dari Sumba Barat dan diakhiri di Sumba 
Timur atau sebaliknya. Dalam tulisan 
ini saya mengawali perjalanan dari 
Sumba Barat. Destinasi wisata Sumba 
cukup beragam, mulai spot wisata 
alam pantai, air terjun, savana yang 
instragramable, hingga wisata budaya 
ke kampung adat yang sangat menarik 
dikunjungi.

Berikut ini beberapa destinasi 
pilihan saat berwisata ke Sumba, 
yang keindahannya saya abadikan 
menggunakan kamera Canon EOS 5D 
Mark IV.

Kampung Adat Ratenggaro

Berkunjung ke Sumba jangan lupakan 
Kampung Adat Ratenggaro yang 
eksotik dan masih terjaga keasliannya. 
Desain rumah adat khas Sumba 
dengan atap yang menjulang tinggi 

dan dapur yang berada di tengah 
ruangan menjadi pemandangan unik 
tersendiri. Kampung Adat Ratenggaro 
terletak di Kabupaten Sumba Barat 
Daya, di tepi Pantai Ratenggaro yang 
juga merupakan muara Sungai Waiha.
 
Pantai Mbawana

Pantai Mbawana bisa disebut juga 
Pantai Batu Bolong karena terdapat 
tebing batu besar yang berlubang dan 
menjorok ke pantai. Pantai Mbawana 
terletak di Kecamatan Kodi, Sumba 
Barat Daya. 

Menikmati Pantai Mbawana bisa dari 
ketinggian di perbukitan atau dari area 
pantai. Sensasi pemandangannnya 
tentu berbeda. Apabila dilihat dari atas 
akan terlihat keindahan keseluruhan 
Pantai Mbawana, sedangkan dari area 
pantai kita akan bersentuhan langsung 
dengan pasir putih dan kemegahan 

Pantai WalakiriOleh: Michael Sidharta

Tenunan khas SumbaRumah Adat Ratenggaro

www.datascrip.com



batu bolong yang menjadi ikon Pantai 
Mbawana.

Air Terjun Lapopu

Air Terjun Lapopu merupakan 
destinasi wajib bagi pengunjung yang 
hendak melakukan perjalanan darat 
menjelajahi eksotisme Pulau Sumba 
dari barat ke timur. Air terjun ini berada 
di Kawasan Taman Nasional Manupeu 
Tanah Daru dan Matalawa, Sumba 
Barat. Air Terjun Lapopu merupakan 
air terjun bertingkat (berundak) yang 

jatuh dari tebing miring dan bermuara 
pada kolam besar yang jernih 
berwarna hijau tosca. Kejernihan 
airnya menggoda wisatawan untuk 
berbasah-basah sekadar berendam 
atau bahkan berenang.

Dari Sumba Barat beralih ke Sumba 
Timur dengan savananya yang eksotis. 
Pada musim hujan bukit-bukit dan 
savana menghijau, sebaliknya pada 
musim kemarau perbukitan dan 
savana menjadi kering keemasan.
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Michael Sidharta – Seorang fotografer 
profesional yang kerap memberikan 
pelatihan fotografi  di berbagai kesempatan. 
Penggemar travelling ini telah mendatangi 
berbagai tempat menarik yang menyuguhkan 
keindahan pemandangan alam dan 
keragaman budaya, di dalam maupun luar 
negeri. Pria yang juga akrab disapa Mike 
ini pernah menjadi juri pada ajang Canon 
PhotoMarathon Indonesia dan sejumlah 
lomba foto lainnya, baik di tingkat nasional 
maupun regional.

Bukit Wairinding & Bukit Tenau

Bukit Wairinding ini menjadi salah satu 
destinasi paling sering dikunjungi. 
Selain karena landscape perbukitannya 
yang indah, juga karena aksesnya 
mudah dan sangat dekat dengan 
dengan Waingapu, ibukota Kabupaten 
Sumba Timur. Bukit lainnya yang juga 
menarik dikunjungi adalah Bukit 
Tenau, yang dapat ditempuh sekitar 
30 menit menggunakan mobil dari 
Waingapu. Di Bukit Tenau kita juga 
akan disuguhi pemandangan yang 
indah dengan barisan bukit-bukitnya.

Pantai Walakiri

Destinasi selanjutnya yang tidak kalah 
menarik adalah Pantai Walakiri, yang 
indah, tenang dan landai dengan 
hamparan pasir putihnya. Walakiri bisa 
dikatakan pantai yang unik dan sangat 
instragrammable. Pantai ini juga cocok 
menjadi tempat bersantai sambil 
menikmati matahari terbenam.

Pohon-pohon mangrove yang terdapat 
di bibir pantai membuat Walakiri 
menjadi unik. Saat air mulai surut 
wisatawan berbondong-bondong 
menuju bibir pantai untuk berpose 
selfi e dengan pohon mangrove yang 
meliuk-liuk bak penari.

Untuk oleh-oleh khas Sumba, 
kain tenun Sumba bisa menjadi 
pertimbangan utama. Kain tenun 
Sumba terkenal dengan keindahan 
motif primitif yang khas dan padat 
menghiasi hampir seluruh bagian kain.

Datascrip - The One Stop Business Solutions Company

Pantai Mbawana

Air Terjun Lapopu

Bukit Wairinding
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Canon EOS 5D Mark IV
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membutuhkan waktu 5 detik 
sehingga tidak membutuhkan 
banyak waktu untuk memulai 
presentasi. 

PT Datascrip sebagai authorized 
distributor proyektor Panasonic di 
Indonesia memasarkan Panasonic 

PT-RQ32K dengan pilihan lensa 
yang bervariasi, mulai dari lensa 
standar, jarak dekat, hingga jarak 
jauh. Dengan begitu,  semua 
kebutuhan dapat dipenuhi oleh 
proyektor profesional tersebut. 
Proyektor ini juga sangat cocok 
digunakan untuk kebutuhan 
entertainment, seperti pertunjukan 
panggung maupun video mapping. 

Keunggulan-keunggulan tersebut 
membuat para pelanggan memilih 
dan menggunakan Panasonic PT-
RQ32K untuk kebutuhan mereka. 

Proyektor berlumens tinggi 
sangat dibutuhkan untuk 

ruangan besar seperti auditorium, 
gedung pertemuan dan ruang 
serbaguna lainnya. Apalagi kalau 
kebutuhannya adalah proyektor 
dengan resolusi yang tinggi seperti 
4K. Untuk memenuhi kebutuhan 
tersebut, Panasonic 
menghadirkan proyektor 
Panasonic PT-RQ32K. 
Proyektor ini memiliki 
tingkat kecerahan 27.000 lumens 
dengan resolusi 4K+ (5.120 x 3.200).

Jeremy Hermanto – Senior 
Division Manager PT Datascrip 
menjelaskan, Panasonic PT-RQ32K 
sangat cocok digunakan dengan 
media screen yang besar dan 
membutuhkan lumens tinggi. 
Selain itu, proyektor ini memiliki 
teknologi dual laser sehingga 
sangat hemat dalam hal perawatan 
dan daya tahan sinarnya hingga 
20.000 jam. Untuk mematikan dan 
menyalakan proyektor pun hanya 

Seperti yang digunakan di kantor 
Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (PUPR).

“Sebelum menggunakan Panasonic 
PT-RQ32K, setiap ada acara besar 
kami menyewa LED Display 
dengan biaya rutin yang cukup 

besar. Oleh karena itu, 
kami memutuskan 
memiliki proyektor sendiri 
sehingga bisa digunakan 

kapan saja dan sesuai dengan 
kebutuhan kami. Proyektor ini 
bisa menghasilkan proyeksi digital 
backdrop sebesar 9x6 meter di 
auditorium kami,” ujar Fatkhul 
Jawad - Kepala Bagian Rumah 
Tangga Biro Umum Kementerian 
PUPR.

Proyektor Berlumens Tinggi
dengan Resolusi 4K

store.datascrip.id

Panasonic
PT-RQ32K

“Proyektor profesional beresolusi  4K

dengan tingkat kecerahan 27.000 lumens”
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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 :

Telepon : 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 Companywww.datascrip.com

1.  Pilihlah universitas 

dengan program 

online yang fl eksibel.

Universitas dan program 
perkuliahan online yang Anda 
pilih akan mempengaruhi 
keberhasilan Anda dalam 
pekerjaan dan perkuliahan secara 
bersamaan. Cocokkan jadwal 
kuliah dengan jadwal pekerjaan 
Anda agar bisa sinkron satu 
dengan yang lain. Pelajari dengan 
saksama 

2.  Informasikan jadwal 

Anda dengan atasan/ 

tim Anda.

Bicarakan tentang rencana Anda 
untuk bersekolah lagi dengan 
atasan/tim Anda. Bagaimanapun 
Anda membutuhkan dukungan 
dari tim untuk menambah 
semangat Anda menempuh studi. 
Pastikan bahwa Anda akan tetap 
menjalankan tugas dan tanggung 
jawab Anda dengan baik sehingga 
Anda pun bisa mengatur jadwal, 
sehingga Anda tidak menggangu 
kinerja tim sekaligus tetap bisa 
fokus pada studi Anda. 

3. Susun skala prioritas.

Kelola waktu Anda dengan 
baik. Selesaikan pekerjaan tepat 
waktu, sehingga Anda bisa 
menggunakan waktu luang untuk 
belajar atau mengerjakan tugas 
kuliah. Bersiaplah mengkhususkan 
diri pada saat akhir pekan 
untuk mengerjakan tugas atau 
mengikuti kelas. Tepati setiap 
tenggat waktu dan jangan 
menunda-nunda pekerjaan. 

4. Jaga kondisi fi sik dan 

psikis.

Jadwal yang padat dan pekerjaan 
yang menumpuk bisa memicu 
stres. Oleh karena itu, menjaga 
kondisi badan dan psikis tetap 
sehat sangatlah perlu. Jaga 
konsumsi makanan Anda, 
berolahraga dan beristirahatlah 
dengan cukup. Mendengarkan 
musik atau bersantai sejenak 
menonton fi lm favorit bisa 
menjadi pilihan untuk melepas 
penat.

(Diolah dari berbagai sumber).

Studi Sambil Bekerja
Usia bukanlah halangan untuk kembali 
melanjutkan pendidikan. Apabila Anda 
berencana untuk kembali ke kampus sambil 
tetap menjalankan karir profesional, simak 
beberapa tips berikut ini.

21 management
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Pemenang QUIZ KONTAK EDISI  2/2018:

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.

1.  Dengan teknologi Huawei SuperCharge pada smartphone 
Huawei Mate 20 Series dapat mengisi baterai hingga 70% 
(setara 2940 mAh) dalam waktu?

 a. 60 menit
 b. 45 menit
 c. 30 menit
 d. 15 menit

2.  Apa nama fi tur kreatif untuk membuat stiker kuku rancangan 
sendiri yang terdapat pada Canon PIXMA TS9570?

 a. Sticker Nail Art
 b. Auto Document Feeder
 c. Auto Duplex Printing
 d. Nail Sticker Creator

3.  Apa nama teknologi pada CZur ET16 Plus dan CZur M3000 
Pro yang secara otomatis meratakan halaman buku pada saat 
pemindaian?

 a. Curve fl attening
 b. Watermark
 c. Blank pages inspections
 d. V-shaped cradle

Datascrip - The One Stop Business Solutions Company

1. Juwanti  Bekasi
2. Andhika P Surabaya
3. Henry S Jakarta

4.  Apa nama kampung adat yang menjadi salah satu destinasi 
wisata di Pulau Sumba?

 a. Sumba Timur
 b. Waingapu
 c. Ratenggaro
 d. Warinding

Batas pengiriman jawaban sampai dengan 31 Maret 2019. 
Pemenang akan diumumkan di edisi berikutnya.

Syarat dan ketentuan:
Minimum pembelian Rp 500.000. Masa berlaku s.d. 31 Maret 2019. Kode voucher hanya berlaku 1x pemakaian per account.

Terima kasih
Anda sudah menjadi pembaca setia buletin KONTAK

Sebagai bentuk apresiasi, kami memberikan
voucher belanja di Datascrip Online Store senilai Rp 100.000.

Kode Voucher
KONTAK2019

www.datascrip.com

store.datascrip.id
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Rp 24.500.000

Rp  19.500.00019.500.000
PPPeerriioooddee pprommoo ssaammppaaii ddeennggaann 3311  MMMaaarreett 2001199.

Optoma X-600
Harga normal

Sole distributor:

*GaGambar munggkinkin beberberbedada dandan tetergargantuntungng ketketersersediediaan stock.
**S**Syaryarat at dandan keetentuatuan bn berlerlakuaku..

Targus Bag*

Rp 2.000.000senilai

Dapatkan Hadiah Langsung!

Setiap Pembelian Optoma X-600**
DLP | XGA | 6.000 Lumens | Contrast Ratio 10.000:1 | 2x HDMI & 2x VGA | 3.7kg 

2018-11-0000 Desain Majalah Kontak (Optoma).ai   2   1/2/2019   1:46:36 PM



W E L C O M E  T O

A  H IGHER INTELL IGENCE
7nm Mobile AI Chipset  I  Ultra Wide Angle Triple Camera  I  40W Super Charge*

Distributed by:

2018-11-3958 - KONTAK - Desember 2018.ai   1   11/27/2018   1:51:34 PM


