saja seperti security / cleaning service atau orang
tanpa harus punya keahlian teknis untuk
menarik/merentangkan kabel yang dibayar 50
ribu
sehari,
maka
seluruh
pekerjaan
pemasangan, perbaikan, dll dapat dilakukan
Bersama ini kami sampaikan brosur dan surat
dengan komunikasi telepon dan email dengan
penawaran Mesin Antrian Multimedia Merk DeltaTech (MesinAntrian.Com) yang ber-garansi - Sebenarnya, semua orang sangat berminat kami. Cara ini lebih murah daripada membayar
resmi 15 tahun, dengan fasilitas panggilan untuk memberi kredit ke instansi, termasuk upah + transpor + akomodasi teknisi kami untuk
suara, running text, photo dan video, dengan karyawan sendiri, keluarga karyawan atau datang. Cara ini sudah terbukti 100% berhasil dan
sudah diterapkan di banyak tempat.
atau tanpa touch screen.
siapa saja atas nama pribadi. Alasannya
Mesin antrian kami sudah terpasang di banyak karena saat ini bunga tabungan adalah sekitar Ini bisa dibandingkan dengan mesin antrian lain,
tempat antara lain di : Bank BRI, BNI, PLN, Bank 2% setahun dan bungan kredit ritel adalah dimana pemasangan dan penyelesaian masalah,
BTN, Bank Indonesia, Perhubungan, Jamsostek, 11,5% pertahun (www.bri.co.id). Jadi banyak harus dilakukan dengan kunjungan teknisi suplier
Bea Cukai, Kantor Pajak, Pengadilan, Pelayaran, orang dan mungkin termasuk Bapak/Ibu akan ke proyek artinya pengguna harus membayar
Pelabuhan, Pemda, Kependudukan, Dept- berminat memberi kredit ke perusahaan sendiri biaya transportasi dan akomodasi teknisi dan
dan dapat bunga 11,5% dibanding dengan cara ini cukup merepotkan, lama dan berbiaya
Keuangan, KPPN, KPKNL, Taspen, dll.
tinggi apalagi untuk proyek yang jauh dari jakarta.
menabung dengan bunga 2% setahun.
Solusi Garansi , Umur Alat / Masa Pakai dan - Rumus kredit adalah bunga kredit kali sekian
Pengantar
Ketersediaan Spare Part selama minimal 15
tahun kali pokok kredit tambah pokok kredit
tahun :
bagi sekian bulan. Tidak ada DP, tidak ada Surat penawaran, brosur, spec dan presentasi
Software mesin antrian merk Hi-Tech dan Delta- asuransi, tidak ada biaya adm.
power point mesin antrian ada di :
Tech bergaransi 15 tahun, termasuk untuk kondisi - Fasilitas kredit ini dapat juga dimanfaatkan http://mesinantrian.com/1234
kritis seperti terbakar. Saat ada hardware yang untuk kondisi bayar beberapa bulan kemudian
rusak atau habis umur pakainya, maka cukup menunggu anggaran tahun depan.
Surat penawaran dan brosur siap print hitam putih
diganti hardware yang rusak itu. 100%
ada di : http://mesinantrian.com/1234b
menggunakan hardware pabrikan yang tersedia - Tersedia Nomor Antrian Multimedia (info detail
di
www.NomorAntrian.com),
versi Foto foto mesin antrian ada di :
di toko komputer (seperti cpu komputer, printer, ada
tv, dll), tidak menggunakan hardware solderan ekonomis dan lebih murah dari Mesin Antrian http://mesinantrian.com/downloadfoto
sendiri yang berumur pendek dan mengakibatkan Multimedia dan Tombol Antrian Multimedia (info
end user punya ketergantungan kepada vendor detail ada di TombolAntrian.Com).
Web site :
dengan harga spare part mencekik.
www.MesinAntrian.com
Solusi Pembedaan Harga Hardware :
www.NomorAntrian.com
Pengadaan mesin antrian adalah pengadaan 4
www.TombolAntrian.com
Harga
yang
tercantum
di
surat
penawaran
jenis barang :
adalah harga termurah yaitu datang sendiri ke www.JakartaEngineering.com/software.info

Solusi Pengadaan Mesin
Antrian Multimedia

perlu menunggu persetujuan pihak lain / kanwil.
Jumlah cicilan sewa-beli adalah sesuai
wewenang pimpinan / kepala kantor cabang
untuk
mengeluarkan
biaya
operasional
bulanan, misalnya 1 juta, sedang waktu cicilan,
tergantung dari jumlah pokok kredit.

toko komputer, bayar dan bawa pulang barang
Di setiap loket ada nomor loket. Nomor antrian
yang di beli.
hanya ada di layar TV. Layar ini bisa lebih dari
- Harga yang lebih mahal adalah dengan satu. Bisa panggil sembarang nomor. Bisa ulang
2. Pengadaan
barang
elektronik
seperti membayar barang cash saat diantar ke tempat panggilan. Bisa transfer ke layanan lain.
komputer, printer, TV, touch screen, kabel dll, (COD = Cash On Delivery).
Menggunakan panggilan suara : NOMOR
dibeli sendiri atau via kontraktor.
- Harga yang lebih mahal lagi adalah membayar ANTRIAN TUJUH KE LOKET PASANG BARU
3. Pengadaan kotak / kiosk mesin antrian, bisa barang segera setelah seluruh sistim mesin TIGA. Bisa beberapa bahasa.
tidak pakai kiosk, bisa dengan kiosk dari antrian berjalan dengan baik.
berbagai macam bahan, beli sendiri atau via
==============
- Harga yang lebih mahal lagi adalah membayar
kontraktor.
barang beberapa minggu setelah seluruh sistim
PENGADAAN BARANG :
4. Biaya pemasangan TV, penarikan kabel ke mesin antrian berjalan dengan baik.
loket dan ke TV, pasang sendiri atau via
- Harga yang lebih mahal lagi adalah dengan Jika untuk dipasang di kantor sendiri, silahkan
kontaktor.
pembayaran sistim sewa beli, yaitu mencicil hubungi kontraktor atau toko komputer di kota
barang sesuai dengan wewenang kepala setempat. Kontraktor yang modali hardware dan
Solusi Pengadaan Barang :
cabang, misalnya 1 juta rupiah setiap bulan lakukan pemasangan dan anda bayar belakangan
- Software mesin antrian dibayar belakangan sampai lunas. Berlaku bunga kredit standar setelah sistim jalan. Atau bisa juga pasang sendiri
setelah seluruh antrian berfungsi dengan baik. bank BRI.
dan beli barang sendiri ke toko komputer.
Tidak dibutuhkan DP.
Biasanya yang dibeli ke kami hanya software,
- Untuk harga yang lebih murah, seluruh
untuk mesinantrian.com di garansi 15 tahun.
peralatan seperti CPU komputer, TV, printer dll,
- Hardware bisa beli sendiri ke toko komputer.
Tidak ada DP. Hardware komputer bisa beli
bisa dibeli sendiri ke toko komputer (bisa juga
- Faktur pajak bisa kerjasama dengan kontraktor beli ke kami) dan pemasangan bisa dilakukan sendiri di toko komputer.
dengan memberi fee 5 % (termasuk PPH final sendiri oleh staff IT, security atau office boy
1,5%), juga terdapat banyak perusahaan yang (bisa juga dipasang oleh teknisi kami) dan yang Mesinantrian.com total 30 juta ke atas tergantung
menyediakan jasa menyewakan bendera dibeli ke kami bisa hanya software saja. Bisa spek misalnya ukuran TV.
perusahaan untuk mengeluarkan faktur pajak juga menggunakan perangkat seperti CPU, TV
dengan imbalan 5%. Silahkan hubungi rekanan / monitor yang sudah ada (tidak perlu beli Nomorantrian.com total 15 juta.
yang sebaiknya satu kota dengan Bapak / Ibu, baru).
Kalau ingin bagus, pakai touch screen dan ingin
sebaiknya rekanan yang sudah dikenal
- Sebaiknya hanya beli software saja ke kami murah, gunakan tombolantrian.com.
sebelumnya.
dan lebih disarankan software dibeli langsung
- Bisa memberi tawaran ke beberapa kontraktor ke kami untuk memudahkan urusan di Info lengkap ada di mesinantrian.com/1234 Tidak
atau toko komputer yang sudah biasa jadi kemudian hari, pemasangan bisa dilakukan ada perangkat yang kami buat sendiri sehingga
suplier
untuk
memasukkan
penawaran. sendiri tanpa keahlian khusus, pemasangan tidak ada ketergantungan ke pihak kami karena
Software mesin antrian bisa beli langsung ke dan pengadaan barang dapat juga dilakukan semua barang ada dijual di toko komputer.
kami atau beli via kontraktor yang dipilih.
oleh kontraktor atau toko di kota setempat.
==============
- Di Bank BRI, Taspen, dll, pembayaran melalui
sistim sewa-beli ke koperasi karyawan Kanwil Solusi Teknis Pemasangan / Instalasi Baru
INSTALASI :
selama 24/36 bulan dan setelah itu barang jadi dan Penyelesaian Masalah :
milik kantor cabang dengan menggunakan Jika di proyek (1) disediakan karyawan sendiri
dana operasional yang menjadi wewenang atau orang luar yang mengerti cara merakit Instal windows komputer bisa dibantu toko
pimpinan kantor cabang misalnya cicilan 1 juta komputer dan menginstal windows XP, yang komputer. Pemasangan di lapangan bisa
sebulan, misalnya selama 36 bulan dan tidak dibayar 75 ribu sehari, dan (2) disediakan siapa
1. Pengadaan software mesin antrian, dibeli ke
kami secara langsung atau tidak langsung /
via kontraktor.
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dilakukan satpam atau office boy atau tukang ojek
yang dibayar per jam.
Tingkat kesulitan adalah mencolok kabel usb ke
keypad di setiap loket dan ke printer dan
mencolok kabel vga ke monitor. sebaiknya tidak
beli barang dulu, pakai saja yang ada dan baru
beli jika mesin antrian sudah jalan.
==============
PRINTER :

dengan baik, misalnya karena berada dalam
kotak. Jika pakai kiosk, harus ada kipas untuk
udara masuk dan udara keluar.

==============

Jika untuk dijual lagi / reseller / kontraktor / untuk
ditawarkan ke rekan anda di kantor cabang lain : Jika kabel USB terlalu panjang, bisa keypad di
suply tegangan 5 volt dari adaptor cas HP yang
Siapa saja bisa jadi reseller. Tidak dibutuhkan izin dipasang dekat keypad, jadi power keypad tidak
usaha. Tidak dibutuhkan keahlian teknis dan diambil dari komputer.
keahlian komputer untuk jadi reseller. Hanya
menyebar brosur. jika dapat proyek yang dibiayai Kabel VGA bisa diganti dengan kabel LAN.
anggaran pemerintah, bisa sewa bendera
perusahaan orang lain 5% termasuk pph 1,5%.
================

Bisa menggunakan sembarang printer, baik untuk Disarankan
untuk
print
brosur
di
test atau untuk selamanya.
mesinantrian.com/1234b dua lembar bolak balik
dengan biaya fotocopi 400 rupiah. Trus antar ke
Untuk seluruh jenis mesin antrian kami, biaya konsumen potensial, bisa juga pakai perangko
pembelian printer mini yang mahal mencapai 4 pos 3000 rupiah atau tiki 7000 rupiah. Kita bisa
juta, dapat diganti dengan printer biasa (laser / berharap jika kirim 50 buah bisa dapat proyek
inkjet / dot matrix ) banyak dengan harga baru satu buah. Keuntungan beli hardware dan
kurang dari sejuta dengan kertas A4 HVS biasa keuntungan biaya pemasangan seluruhnya untuk
dibagi 8. Meski harga tinta / toner asli cukup anda.
mahal, tapi di pasaran ada tinta / toner tidak asli /
compatibel / rekondisi dan ada toner kiloan dan Konsumen potensial yang sering beli : PLN, Bank
tinta literan dengan harga murah.
BRI, bank BNI, Bank BTN, Bank Indonesia,
Perhubungan, Jamsostek, Bea Cukai, Kantor
==============
Pajak, Pengadilan, Pelayaran, Pelabuhan,
Pemda, Kependudukan, Dept-Keuangan, KPPN,
Hardware yang dibutuhkan untuk mesin antrian : Taspen, JNE dll.
- CPU komputer, bisa laptop / notebook. Harga MesinAntrian.Com sudah terpasang diseluruh
mulai dari 3,5 juta. Sebaiknya pakai yang ada Indonesia = Jabodetabek Balikpapan Jayapura
saja.
Bengkulu Batam Alor Pangkal-Pinang Bandarlampung Lhokseumawe Jogja Medan Banda- Printer. Bisa printer biasa seperti printer HP Aceh dll.
laser Harga mulai dari 1,2 juta.
Tidak dibutuhkan kehadiran teknisi kami dengan
- Monitor komputer atau TV. Tambah kabel VGA menanggung biaya transportasi pesawat teknisi
panjang dari CPU ke TV. Harga mulai dari 800 kami ke proyek ditambah biaya akomodasi hotel.
ribu untuk 15 inchi. Sebaiknya pakai monitor Hardware cukup dibeli di toko komputer di kota
komputer yang ada saja dan jika nanti ada setempat dan pemasangan cukup dilakukan
banyak dana baru beli tv besar.
orang di kota setempat. Untuk presentasi sudah
tersedia file power point.
- Mini keypad USB atau keyboard USB biasa
sebanyak jumlah loket. Tambah kabel USB Keuntungan hardware dan biaya pemasangan
panjang dari CPU ke setiap loket. Harga keypad seluruhnya untuk anda. Harga software bisa
mulai dari 50 ribu. Harga kabel tergantung ditambahkan keuntungan anda.
panjang kabel dan jumlah loket. Memungkinkan
loket 1 memanggil untuk loket 2, jadi tidak harus Kepala kantor cabang biasanya tidak punya
ada keypad di setiap loket apalagi jika loketnya wewenang untuk beli barang kecuali sudah di
berdekatan.
usulkan tahun lalu dan sudah disetujui. Tapi
kepala kantor cabang biasanya punya anggaran
- Speaker aktif. Harga mulai dari 200 ribu.
operasional dan berhak sewa barang. Jadi anda
dapat sarankan untuk sewa beli = kredit, biasanya
- Monitor touch screen hanya jika diinginkan. 24 atau 36 bulan. Harga total ditambah bunga 1
Harga mulai dari 3 juta. Harus ditambahkan VGA % sebulan = 12% setahun = 24% dua tahun.
card dual yang ada 2 colokan VGA/DVI. Satu ke Tentu bunga ini seluruhnya untuk anda.
TV dan satu ke monitor touch screen. Kadang jika
jarak touch screen dan printer yang biasanya ada Info harga hardware :
dekat pintu jauh dari deretan loket, dapat dipilih http://www.viraindo.com
menggunakan 2 CPU komputer.
http://www.jualkom.com
Jika anggaran terbatas, gunakan saja monitor
biasa dengan mouse dulu dan nanti tinggal beli
touch screen. Fungsi ambil nomor dengan tombol
tetap tersedia.
- Kotak yang terbuat dari plat besi atau kayu yang
disebut kiosk, hanya jika diinginkan. Hanya untuk
keindahan dan tidak ada manfaat teknis. Harga
mulai dari 8 juta untuk bahan plat besi dan dari
kayu atau acrilyc / plastik, lebih murah, mulai dari
3 juta.

Akan sangat bearti jika bapak menyuruh orang
bapak mengantar brosur dan surat penawaran
mesin antrian, biasanya juga disampaikan ke
kantor-kantor yang kebetulan dilewati. Misalnya
ke konsumen potensial yang sering beli seperti
PLN, Bank BRI, bank BNI, Bank BTN, Bank
Indonesia, Perhubungan, Jamsostek, Bea Cukai,
Kantor Pajak, Pengadilan, Pelayaran, Pelabuhan,
Pemda, Kependudukan, Dept-Keuangan, KPPN,
Taspen, JNE dll.
Satu kantor cabang utama BRI juga membawahi
sekitar 20 kantor unit dan kantor kas. Tapi kantor
unit dan kantor kas ini hanya punya duit untuk beli
nomorantrian.com.
Peluang dapat proyek akan lebih besar jika
ditawarkan dengan sistim kredit karena Kepala
kantor cabang biasanya tidak punya wewenang
untuk beli barang kecuali sudah di usulkan tahun
lalu dan sudah disetujui. Tapi kepala kantor
cabang biasanya punya anggaran operasional
dan berhak sewa barang. Jadi bapak dapat
sarankan untuk sewa beli = kredit, biasanya 24
atau 36 bulan. Harga total ditambah bunga 1 %
sebulan = 12% setahun = 24% dua tahun. Tentu
bunga ini seluruhnya untuk bapak.
Surat penawaran juga bisa disampaikan via
titipan kilat dengan biaya kirim dalam kota 7 ribu
rupiah. Atau jika ada orang yang kebetulan pergi
ke suatu kota, surat penawaran diantar ke titipan
kilat di kota itu.
Anggaplah dari 100 surat penawaran ada 3 yang
deal, ini akan sangat bearti.
Untuk
detail,
silahkan
print
http://www.mesinantrian.com/1234b

di

Hubungi : HP Marketing : 0838-0686-3396, 08128195-9295, 0856-9587-2197, WA. 0838-75085450, Telp : 021-3030-5491, BBM. 595C-64AB,
Fax : 021-3685-7395, web : MesinAntrian.Com,
Email : Distributor@MesinAntrian.Com

=========================
TIPS :
Untuk memperbanyak colokan USB
disarankan menggunakan card PCI.

file

lebih

USB-3 warna biru, sering macet jika digunakan
untuk keypad USB-1.

Dalam
masa
uji
coba,
jika
dilakukan
menggunakan kabel extension USB tidak asli
Pengadaan kiosk ini bisa saja belakangan sesuai misalnya dengan kabel LAN, sebaiknya tidal
ketersediaan dana.
dicolok langsung ke board komputer, bisa ke hub
USB agar board komputer tidak rusak jika ada
Kiosk plat besi di cat seperti cat mobil dibuat di koslet.
tukang las. kiosk kayu / multiplek dilapisi HPL
dibuat di tukang kayu / tukang perabot. Kiosk Komputer akan rusak dalam beberapa bulan jika
acrilik / plastik dibuat di tukang reklame.
udara panas dibelakang komputer tidak terbuang
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