MesinAntrian.Com
Hal : Surat Penawaran Mesin Antrian Multimedia (belum di survey, tanpa touch screen, monitor LCD 15")
Kepada Yth : Bapak / Ibu Pimpinan / Kepala Cabang atau Operational Manager atau Kepala Bagian Umum. Di Jakarta.
Dh, Bersama ini kami sampaikan surat penawaran : Mesin Antrian Multimedia merk 'Delta-Tech' (MesinAntrian.Com):
No
Uraian
Harga
1
15.950.000,Software Mesin Antrian Multimedia, Garansi resmi 15 tahun dari MesinAntrian.Com. Fitur =

panggilan suara beberapa bahasa dan bisa diganti-ganti, slip printer, un-limit video iklan /
company profile, un-limit photo iklan / CP, database, un-limit running text, dll. Harga total lebih
murah jika hanya beli software saja ke kami & yang lainnya beli ke toko komputer. Gratis
biaya training, install cpu, setting, buat data suara / photo / video, technical support, dll.

Perangkat yang bisa dibeli sendiri ke toko komputer, pasang sendiri, bisa juga beli ke kami :
(BISA BELI SENDIRI KE TOKO) CPU komputer, garansi 12 bulan, keyboard, mouse. Harga mulai 1 jt.
3.950.000,(BISA BELI SENDIRI KE TOKO) Mini printer dot matrix auto cutter, garansi 12 bulan. Mulai 1,8 jt.
3.950.000,(BISA BELI SENDIRI KE TOKO) Speaker aktif atau amplifier dengan 2 speaker.
200.000,(BISA BELI SENDIRI KE TOKO) Keypad atau tombol di setiap loket untuk memanggil konsumen = 250
500.000,ribu per loket. (Jumlahnya tergantung proyek. Harga untuk 2 loket : 2 x 250 ribu = 500 ribu).
(OPTIONAL) Touch screen + VGA Card dual (Hanya jika pakai touch screen). harga mulai dr 3,5 jt.
6
- tidak (BISA BELI SENDIRI DAN PASANG SENDIRI) : (a) TV LCD 15 in = Rp. 600.000,7
600.000,(b) Braket = Rp. 0,- (jika TV diletakkan di atas meja, biaya tergantung proyek)
(OPTIONAL) Counter display (Display loket) menampilkan nomor loket (1, 2, 3 dst). Alternatifnya sbb:
8
- tidak - Gratis = Printing full color di laminating di tempel di depan meja loket.
- Rp 75 ribu / loket = Printing dengan acrilic di tempatkan di atas meja.
- Rp 350 ribu / angka = Stainles steel 3D ditempel di depan meja loket.
- Rp 350 ribu / angka = LED 7 Segment merah dengan box.
- Rp 1 s/d 2,5 Juta / loket = Monitor LCD, tampilan = no loket, no antrian, logo / foto dinamis dll.
(OPTIONAL) Kiosk (kotak besi mirip box mesin ATM) dengan bahan besi.
9
- tidak 10 (OPTIONAL) Microsoft Windows original.
- tidak 11 (OPTIONAL) VGA splitter (hanya jika menggunakan 2 display LCD). Harga mulai dari 200 rb.
- tidak 12 (OPTIONAL) Meja / lemari kecil untuk menempatkan CPU, printer, dll (jika tidak pakai kiosk).
100.000,13 (OPTIONAL) Biaya pengiriman barang + biaya pengiriman kiosk.
- tidak 14
(BISA BELI SENDIRI) ------- (a) Kabel dan alat bantu dari CPU ke printer dan ke setiap loket.
1.500.000,(b) Kabel dan alat bantu dari CPU ke TV dan speaker.
15 (BISA PASANG SENDIRI) -------- (a) Biaya penarikan kabel dari CPU ke printer dan ke setiap loket.
2.000.000,(b) Biaya pemasangan braket TV. (c) Biaya penarikan babel dari CPU ke TV dan speaker.
Nilainya mencakup : --- (a) Upah teknisi = Rp. 500 ribu / hari x sekian hari (1 teknisi termasuk asisten).
(b) Transportasi dan akomodasi teknisi = Rp. xx.-.
Nilainya tergantung kepada : type mesin antrian, luas & karakteristik ruangan, kebutuhan di lapangan,
harus kerja malam / hari libur, permintaan khusus, kota dan lokasi proyek (ditentukan setelah survey
atau sketsa denah ruangan diterima). Prediksi sementara untuk kabel dan biaya pemasangan = +/- Rp
3 juta untuk ruangan 4x4m / ruko tunggal. (Rp. 0,- jika Counter, CPU, Printer dan monitor bedekatan).
- tidak 16 (OPTIONAL) Biaya tak terduga yang bersifat tidak final yang hanya akan dibebankan sebanyak
pekerjaan tambahan / barang tambahan yang akan dihitung belakangan.
17 Jasa reseller / kontraktor, bunga kredit untuk pembayaran non cash & sistim sewa-beli / leasing / kredit,
- tidak misalnya 10% x 2 tahun. Setelah masa sewa selesai, maka seluruh barang jadi hak milik pemakai.
Harga yang tercantum adalah harga cash beli sendiri ke toko komputer di Jakarta. Harga bisa
28.750.000,berbeda tergantung spesifikasi yang diinginkan. Harga tanpa PPN tanpa NPWP tanpa potongan=
Atau sewa-beli (kredit) 24 atau 36 bulan termasuk ke koperasi karyawan, sesuai wewenang kepala cabang,
misalnya 1 juta rupiah x sekian bulan dan kepala kantor cabang tidak perlu menunggu persetujuan pihak lain.
Optional = Tidak harus ada. Catatan = Satu ruangan membutuhkan satu CPU, satu software, satu LCD touch screen, satu printer,
beberapa keypad dan satu LCD display. Tidak dibutuhkan komputer di tiap loket.
Jika Bapak / Ibu belum membutuhkan produk ini, mohon bantuan untuk menyampaikan info ini kepada rekan lain / Kantor Unit lain /
KCP lain yang dianggap membutuhkan. Tersedia komisi jika Bapak / Ibu bertindak sebagai reseller lepas.
Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian Bapak / Ibu, kami ucapkan terima kasih. Hubungi : Distributor / agent : HP Marketing :
0838-0686-3396, 0812-8195-9295, 0856-9587-2197, WA. 0838-7508-5450, Telp : 021-3030-5491, Fax : 021-3685-7395, web :
MesinAntrian.Com, Email : Distributor@MesinAntrian.Com.
Mesin antrian kami sudah terpasang di PLN, Bank BRI, BNI, BTN, Bank Indonesia, Jamsostek, Bea Cukai,
Jakarta, 23-Mar-17
Kantor Pajak, Perhubungan, Pengadilan, Pelayaran, Pelabuhan, Pemda, Kependudukan, Dept-Keuangan,
KPPN, Taspen, dll. Jika pengadaan barang butuh persetujuan banyak pihak dan perlu waktu lama,
pengadaan barang bisa dengan sistim sewa-beli (kredit / leasing) menggunakan biaya operasional kantor
Agus
cabang, melalui lembaga pembiayaan termasuk koperasi karyawan, misalnya untuk bank BRI, tersedia
Marketing
fasiltas pembayaran sistim sewa beli (kredit / leasing) melalui koperasi karyawan di kanwil BRI.
2
3
4
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Catatan : Jika di proyek (1) disediakan karyawan sendiri atau orang luar yang mengerti cara merakit komputer dan menginstal
windows XP, yang dibayar 75 ribu sehari, dan (2) disediakan siapa 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 dengan komunikasi telepon dan email dengan kami. Cara ini lebih murah daripada membayar upah +
transpor + akomodasi teknisi kami untuk datang. Cara ini sudah terbukti 100% berhasil dan sudah diterapkan di banyak tempat.
MesinAntrian.Com

MesinAntrian.Com
Hal : Surat Penawaran Mesin Antrian Multimedia (belum di survey, dgn touch screen, monitor LCD 15")
Kepada Yth : Bapak / Ibu Pimpinan / Kepala Cabang atau Operational Manager atau Kepala Bagian Umum. Di Jakarta.
Dh, Bersama ini kami sampaikan surat penawaran : Mesin Antrian Multimedia merk 'Delta-Tech' (MesinAntrian.Com):
No
Uraian
Harga
1
15.950.000,Software Mesin Antrian Multimedia, Garansi resmi 15 tahun dari MesinAntrian.Com. Fitur =

panggilan suara beberapa bahasa dan bisa diganti-ganti, slip printer, un-limit video iklan /
company profile, un-limit photo iklan / CP, database, un-limit running text, dll. Harga total lebih
murah jika hanya beli software saja ke kami & yang lainnya beli ke toko komputer. Gratis
biaya training, install cpu, setting, buat data suara / photo / video, technical support, dll.

Perangkat yang bisa dibeli sendiri ke toko komputer, pasang sendiri, bisa juga beli ke kami :
(BISA BELI SENDIRI KE TOKO) CPU komputer, garansi 12 bulan, keyboard, mouse. Harga mulai 1 jt.
3.950.000,(BISA BELI SENDIRI KE TOKO) Mini printer dot matrix auto cutter, garansi 12 bulan. Mulai 1,8 jt.
3.950.000,(BISA BELI SENDIRI KE TOKO) Speaker aktif atau amplifier dengan 2 speaker.
200.000,(BISA BELI SENDIRI KE TOKO) Keypad atau tombol di setiap loket untuk memanggil konsumen = 250
500.000,ribu per loket. (Jumlahnya tergantung proyek. Harga untuk 2 loket : 2 x 250 ribu = 500 ribu).
(OPTIONAL) Touch screen + VGA Card dual (Hanya jika pakai touch screen). harga mulai dr 3,5 jt.
6
6.000.000,(BISA BELI SENDIRI DAN PASANG SENDIRI) : (a) TV LCD 15 in = Rp. 600.000,7
600.000,(b) Braket = Rp. 0,- (jika TV diletakkan di atas meja, biaya tergantung proyek)
(OPTIONAL) Counter display (Display loket) menampilkan nomor loket (1, 2, 3 dst). Alternatifnya sbb:
8
- tidak - Gratis = Printing full color di laminating di tempel di depan meja loket.
- Rp 75 ribu / loket = Printing dengan acrilic di tempatkan di atas meja.
- Rp 350 ribu / angka = Stainles steel 3D ditempel di depan meja loket.
- Rp 350 ribu / angka = LED 7 Segment merah dengan box.
- Rp 1 s/d 2,5 Juta / loket = Monitor LCD, tampilan = no loket, no antrian, logo / foto dinamis dll.
(OPTIONAL) Kiosk (kotak besi mirip box mesin ATM) dengan bahan besi.
9
- tidak 10 (OPTIONAL) Microsoft Windows original.
- tidak 11 (OPTIONAL) VGA splitter (hanya jika menggunakan 2 display LCD). Harga mulai dari 200 rb.
- tidak 12 (OPTIONAL) Meja / lemari kecil untuk menempatkan CPU, printer, dll (jika tidak pakai kiosk).
100.000,13 (OPTIONAL) Biaya pengiriman barang + biaya pengiriman kiosk.
- tidak 14 (BISA BELI SENDIRI) ------- (a) Kabel dan alat bantu dari CPU ke printer dan ke setiap loket.
1.500.000,(b) Kabel dan alat bantu dari CPU ke TV dan speaker.
15 (BISA PASANG SENDIRI) -------- (a) Biaya penarikan kabel dari CPU ke printer dan ke setiap loket.
2.000.000,(b) Biaya pemasangan braket TV. (c) Biaya penarikan babel dari CPU ke TV dan speaker.
Nilainya mencakup : --- (a) Upah teknisi = Rp. 500 ribu / hari x sekian hari (1 teknisi termasuk asisten).
(b) Transportasi dan akomodasi teknisi = Rp. xx.-.
Nilainya tergantung kepada : type mesin antrian, luas & karakteristik ruangan, kebutuhan di lapangan,
harus kerja malam / hari libur, permintaan khusus, kota dan lokasi proyek (ditentukan setelah survey
atau sketsa denah ruangan diterima). Prediksi sementara untuk kabel dan biaya pemasangan = +/- Rp
3 juta untuk ruangan 4x4m / ruko tunggal. (Rp. 0,- jika Counter, CPU, Printer dan monitor bedekatan).
- tidak 16 (OPTIONAL) Biaya tak terduga yang bersifat tidak final yang hanya akan dibebankan sebanyak
pekerjaan tambahan / barang tambahan yang akan dihitung belakangan.
17 Jasa reseller / kontraktor, bunga kredit untuk pembayaran non cash & sistim sewa-beli / leasing / kredit,
- tidak misalnya 10% x 2 tahun. Setelah masa sewa selesai, maka seluruh barang jadi hak milik pemakai.
Harga yang tercantum adalah harga cash beli sendiri ke toko komputer di Jakarta. Harga bisa
33.750.000,berbeda tergantung spesifikasi yang diinginkan. Harga tanpa PPN tanpa NPWP tanpa potongan=
Atau sewa-beli (kredit) 24 atau 36 bulan, sesuai wewenang kepala cabang, misalnya 1 juta rupiah x sekian bulan
dan kepala kantor cabang tidak perlu menunggu persetujuan pihak lain.
Optional = Tidak harus ada. Catatan = Satu ruangan membutuhkan satu CPU, satu software, satu LCD touch screen, satu printer,
beberapa keypad dan satu LCD display. Tidak dibutuhkan komputer di tiap loket.
Jika Bapak / Ibu belum membutuhkan produk ini, mohon bantuan untuk menyampaikan info ini kepada rekan lain / Kantor Unit lain /
KCP lain yang dianggap membutuhkan. Tersedia komisi jika Bapak / Ibu bertindak sebagai reseller lepas.
Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian Bapak / Ibu, kami ucapkan terima kasih. Hubungi : Distributor / agent : HP Marketing :
0838-0686-3396, 0812-8195-9295, 0856-9587-2197, WA. 0838-7508-5450, Telp : 021-3030-5491, Fax : 021-3685-7395, web :
MesinAntrian.Com, Email : Distributor@MesinAntrian.Com.
Jakarta, 23-Mar-17
Mesin antrian kami sudah terpasang di PLN, Bank BRI, BNI, BTN, Bank Indonesia, Jamsostek, Bea Cukai,
Kantor Pajak, Perhubungan, Pengadilan, Pelayaran, Pelabuhan, Pemda, Kependudukan, Dept-Keuangan,
KPPN, Taspen, dll. Jika pengadaan barang butuh persetujuan banyak pihak dan perlu waktu lama,
pengadaan barang bisa dengan sistim sewa-beli (kredit / leasing) menggunakan biaya operasional kantor
Agus
cabang, melalui lembaga pembiayaan termasuk koperasi karyawan, misalnya untuk bank BRI, tersedia
Marketing
fasiltas pembayaran sistim sewa beli (kredit / leasing) melalui koperasi karyawan di kanwil BRI.
Catatan : Jika di proyek (1) disediakan karyawan sendiri atau orang luar yang mengerti cara merakit komputer dan menginstal
windows XP, yang dibayar 75 ribu sehari, dan (2) disediakan siapa 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 dengan komunikasi telepon dan email dengan kami. Cara ini lebih murah daripada membayar upah +
transpor + akomodasi teknisi kami untuk datang. Cara ini sudah terbukti 100% berhasil dan sudah diterapkan di banyak tempat.
2
3
4
5

MesinAntrian.Com

MesinAntrian.Com
Hal : Surat Penawaran Mesin Antrian Multimedia (belum di survey, dgn touch screen, monitor LCD 32")
Kepada Yth : Bapak / Ibu Pimpinan / Kepala Cabang atau Operational Manager atau Kepala Bagian Umum. Di Jakarta.
Dh, Bersama ini kami sampaikan surat penawaran : Mesin Antrian Multimedia merk 'Delta-Tech' (MesinAntrian.Com):
No
Uraian
Harga
1
15.950.000,Software Mesin Antrian Multimedia, Garansi resmi 15 tahun dari MesinAntrian.Com. Fitur =

panggilan suara beberapa bahasa dan bisa diganti-ganti, slip printer, un-limit video iklan /
company profile, un-limit photo iklan / CP, database, un-limit running text, dll. Harga total lebih
murah jika hanya beli software saja ke kami & yang lainnya beli ke toko komputer. Gratis
biaya training, install cpu, setting, buat data suara / photo / video, technical support, dll.

Perangkat yang bisa dibeli sendiri ke toko komputer, pasang sendiri, bisa juga beli ke kami :
(BISA BELI SENDIRI KE TOKO) CPU komputer, garansi 12 bulan, keyboard, mouse. Harga mulai 1 jt.
3.950.000,(BISA BELI SENDIRI KE TOKO) Mini printer dot matrix auto cutter, garansi 12 bulan. Mulai 1,8 jt.
3.950.000,(BISA BELI SENDIRI KE TOKO) Speaker aktif atau amplifier dengan 2 speaker.
200.000,(BISA BELI SENDIRI KE TOKO) Keypad atau tombol di setiap loket untuk memanggil konsumen = 250
500.000,ribu per loket. (Jumlahnya tergantung proyek. Harga untuk 2 loket : 2 x 250 ribu = 500 ribu).
(OPTIONAL) Touch screen + VGA Card dual (Hanya jika pakai touch screen). harga mulai dr 3,5 jt.
6
6.000.000,(BISA BELI SENDIRI DAN PASANG SENDIRI) : (a) TV LCD 32 in = Rp. 4.000.000,7
4.600.000,(b) Braket = Rp. 600.000,- (jika TV diletakkan di atas meja, biaya tergantung proyek)
(OPTIONAL) Counter display (Display loket) menampilkan nomor loket (1, 2, 3 dst). Alternatifnya sbb:
8
- tidak - Gratis = Printing full color di laminating di tempel di depan meja loket.
- Rp 75 ribu / loket = Printing dengan acrilic di tempatkan di atas meja.
- Rp 350 ribu / angka = Stainles steel 3D ditempel di depan meja loket.
- Rp 350 ribu / angka = LED 7 Segment merah dengan box.
- Rp 1 s/d 2,5 Juta / loket = Monitor LCD, tampilan = no loket, no antrian, logo / foto dinamis dll.
(OPTIONAL) Kiosk (kotak besi mirip box mesin ATM) dengan bahan besi.
9
- tidak 10 (OPTIONAL) Microsoft Windows original.
- tidak 11 (OPTIONAL) VGA splitter (hanya jika menggunakan 2 display LCD). Harga mulai dari 200 rb.
- tidak 12 (OPTIONAL) Meja / lemari kecil untuk menempatkan CPU, printer, dll (jika tidak pakai kiosk).
100.000,13 (OPTIONAL) Biaya pengiriman barang + biaya pengiriman kiosk.
- tidak 14 (BISA BELI SENDIRI) ------- (a) Kabel dan alat bantu dari CPU ke printer dan ke setiap loket.
1.500.000,(b) Kabel dan alat bantu dari CPU ke TV dan speaker.
15 (BISA PASANG SENDIRI) -------- (a) Biaya penarikan kabel dari CPU ke printer dan ke setiap loket.
2.000.000,(b) Biaya pemasangan braket TV. (c) Biaya penarikan babel dari CPU ke TV dan speaker.
Nilainya mencakup : --- (a) Upah teknisi = Rp. 500 ribu / hari x sekian hari (1 teknisi termasuk asisten).
(b) Transportasi dan akomodasi teknisi = Rp. xx.-.
Nilainya tergantung kepada : type mesin antrian, luas & karakteristik ruangan, kebutuhan di lapangan,
harus kerja malam / hari libur, permintaan khusus, kota dan lokasi proyek (ditentukan setelah survey
atau sketsa denah ruangan diterima). Prediksi sementara untuk kabel dan biaya pemasangan = +/- Rp
3 juta untuk ruangan 4x4m / ruko tunggal. (Rp. 0,- jika Counter, CPU, Printer dan monitor bedekatan).
- tidak 16 (OPTIONAL) Biaya tak terduga yang bersifat tidak final yang hanya akan dibebankan sebanyak
pekerjaan tambahan / barang tambahan yang akan dihitung belakangan.
17 Jasa reseller / kontraktor, bunga kredit untuk pembayaran non cash & sistim sewa-beli / leasing / kredit,
- tidak misalnya 10% x 2 tahun. Setelah masa sewa selesai, maka seluruh barang jadi hak milik pemakai.
Harga yang tercantum adalah harga cash beli sendiri ke toko komputer di Jakarta. Harga bisa
38.750.000,berbeda tergantung spesifikasi yang diinginkan. Harga tanpa PPN tanpa NPWP tanpa potongan=
Atau sewa-beli (kredit) 24 atau 36 bulan, sesuai wewenang kepala cabang, misalnya 1 juta rupiah x sekian bulan
dan kepala kantor cabang tidak perlu menunggu persetujuan pihak lain.
Optional = Tidak harus ada. Catatan = Satu ruangan membutuhkan satu CPU, satu software, satu LCD touch screen, satu printer,
beberapa keypad dan satu LCD display. Tidak dibutuhkan komputer di tiap loket.
Jika Bapak / Ibu belum membutuhkan produk ini, mohon bantuan untuk menyampaikan info ini kepada rekan lain / Kantor Unit lain /
KCP lain yang dianggap membutuhkan. Tersedia komisi jika Bapak / Ibu bertindak sebagai reseller lepas.
Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian Bapak / Ibu, kami ucapkan terima kasih. Hubungi : Distributor / agent : HP Marketing :
0838-0686-3396, 0812-8195-9295, 0856-9587-2197, WA. 0838-7508-5450, Telp : 021-3030-5491, Fax : 021-3685-7395, web :
MesinAntrian.Com, Email : Distributor@MesinAntrian.Com.
Jakarta, 23-Mar-17
Mesin antrian kami sudah terpasang di PLN, Bank BRI, BNI, BTN, Bank Indonesia, Jamsostek, Bea Cukai,
Kantor Pajak, Perhubungan, Pengadilan, Pelayaran, Pelabuhan, Pemda, Kependudukan, Dept-Keuangan,
KPPN, Taspen, dll. Jika pengadaan barang butuh persetujuan banyak pihak dan perlu waktu lama,
pengadaan barang bisa dengan sistim sewa-beli (kredit / leasing) menggunakan biaya operasional kantor
Agus
cabang, melalui lembaga pembiayaan termasuk koperasi karyawan, misalnya untuk bank BRI, tersedia
Marketing
fasiltas pembayaran sistim sewa beli (kredit / leasing) melalui koperasi karyawan di kanwil BRI.
Catatan : Jika di proyek (1) disediakan karyawan sendiri atau orang luar yang mengerti cara merakit komputer dan menginstal
windows XP, yang dibayar 75 ribu sehari, dan (2) disediakan siapa 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 dengan komunikasi telepon dan email dengan kami. Cara ini lebih murah daripada membayar upah +
transpor + akomodasi teknisi kami untuk datang. Cara ini sudah terbukti 100% berhasil dan sudah diterapkan di banyak tempat.
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MesinAntrian.Com

Catatan : pemakaian Touch screen sangat dianjurkan dengan alasan teknis, harga dan penampilan.
Catatan : Layar umumnya menggunakan tv LCD 32 Inch.
Catatan : Pengadaan barang oleh end user bisa langsung kepada kami, dan karena berbagai alasan, seringkali pengadaan
barang oleh end user dilakukan via kontraktor / dealer / relseller terutama kontraktor / suplier yang sudah dikenal atau suplier
yang satu kota dengan end user atau karena adanya persyaratan spesifik tentang pengadaan barang. Dealer / reseller /
kontraktor hanya membeli software kepada kami dan membeli peralatan lain ke toko komputer dan melakukan pemasangan
sendiri. Tidak ada persyaratan apa-apa untuk menjadi dealer / reseller kami. Dealer / reseller tidak perlu bergerak dalam
bidang komputer dan tidak perlu punya staff ahli dalam bidang komputer karena teknisi komputer dapat dibayar 100 ribu
sehari.
Seluruh hardware mesin antrian kami menggunakan produk yang dapat dibeli di toko komputer dan tidak ada produk spesifik
yang tidak dijual bebas, karena produk spesifik (seperti printer khusus, counter display khusus, keypad khusus, main display
khusus, dll) hanya akan menyulitkan pemakai setelah masa garansi habis, ketergantungan end user kepada vendor, harga
spare part yang mencekik dan akhirnya mesin antrian tersebut berumur pendek dan harus diganti baru.
Catatan : Harga belum termasuk dana taktis, mark up harga, titipan, komisi end user dan apapun istilahnya. Semua hal
tersebut hanya diberikan jika di informasikan / disepakati sebelum PO / SPK / Deal.

Penjelasan sangat detail tentang surat penawaran :
1. Software. Umumnya yang dibeli ke kami adalah software saja. Garansi 15 tahun. Dibutuhkan orang yang
biasa menginstall windows untuk mengurus pemasangan dan perbaikan yang berhubungan dengan
software. Jika tidak tersedia, bisa dibayar teknisi toko atau anak SMA yang bisa mengintall komputer dan
untuk itu ia perlu dibayar misalnya 50 ribu sehari. Konsultasi bisa diberikan via telepon dan email dan
kami menjamin semuanya beres. Software ini jalan di OS Windows, sebaiknya windows XP. Tidak ada
pekerjaan install untuk software antrian, hanya perlu copy file saja.
2. CPU adalah CPU yang bisa menjalankan windows XP ke atas. Tidak dibutuhkan spesifikasi khusus, hanya
harus tersedia colokan sesuai dengan printer yang dipakai, misalnya jika printer menggunakan serial, di
CPU harus ada colokan serial.
3. Printer adalah printer yang biasa dipakai untuk mesin kasir atau mesin parkir dan banyak dijual di tokotoko komputer.
4. Speaker adalah speaker aktif atau amplifier dengan speaker biasa. Jika menggunakan speaker TOA yang
biasa ada di plafond, maka trafo yang ada di speaker harus dibuang.
5. Keypad adalah mini keypad USB dan jika kabelnya kurang, disambung dengan kabel extension USB
ujung cowok gepeng-cewek gepeng. Kabel ini banyak dijual di pasaran dengan panjang 1, 5, 10, 15
meter dan bisa dibuat dengan kabel UTP. Setiap loket / counter / petugas ada satu keypad.
6. Touch screen adalah monitor LCD yang sudah ada fasilitas touch screen atau monitor LCD biasa yang
ditempeli kaca dengan fungsi touch screen. Touch screen ini berfungsi sebagai mouse. Untuk fungsi
touch screen, dibutuhkan VGA card yang ada dua colokan VGA atau DVI, satu ke touch screen dan satu
lagi ke TV besar.
7. a. TV / Monitor. Semua TV dan monitor termasuk LCD, LED, plasma, proyektor, dapat dipakai asal
punya cokokan VGA di belakangnya.
b. TV dapat diletakkan di atas meja, di atas lemari, dengan membeli braket, bisa ditempatkan di dinding
atau digantung dari atas.
c. Ada biaya pemasangan untuk menggantungkan TV di dinding atau menggantungkan TV dari atas.
Banyak toko TV yang juga menjual braket sekaligus menerima jasa memasang TV dengan braket di
dinding atau dari atas. Biasanya jasa toko TV akan lebih murah karena mereka hampir tiap hari
melakukan dan sudah punya peralatan seperti tangga dan orang yang biasa memasangnya.
d. Antara CPU dengan TV, menggunakan kabel VGA. Dibutuhkan biaya untuk menarik / mengulur kabel
ini di dinding atau di loteng. Kadang dibutuhkan alat tambahan seperti kabel duct atau pipa plastik
segi empat untuk tempat kabel.
e. Untuk memparalel TV jadi 2 buah atau lebih, dibutuhkan alat yang namanya VGA Splitter.
8.

Di setiap loket dapat ditambah dengan nomor loket, baik dari stainless steel, acrilic atau bahan lain, tapi
tidak menampilkan nomor antrian.
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9.

Kiosk adalah kotak besi saja, belum termasuk isi didalamnya.

10. Kadang diharuskan menggunakan OS Microsoft windows original, umumnya cukup yang bajakan saja.
11. Sama dengan 4-e.
12. Jika printer tidak dimasukkan ke kiosk, maka dibutuhkan tempat seperti meja atau lemari kecil.
13. Biaya pengiriman barang tergantung lokasi proyek. Jika hardware beli sendiri, tentu barang bisa diambil
sendiri ke toko komputer atau di antar toko komputer.
14. Dibutukan orang yang menarik / mengulur kabel dari CPU ke setiap loket. Ini menyangkut biaya kabel,
upah teknisi dan tranportasi dan akomodasi teknisi. Siapa saja dapat melakukan seperti office boy dan
tidak butuh keahlian khusus. Jika menggunakan teknisi sendiri, maka tentu dapat langsung dibayar ke
teknisi sendiri. Jika loket, TV dan printer berdekatan, biaya ini bisa saja Rp. 0,15. Sama dengan 4-d.
16. Sering di lapangan ada hal-hal yang tidak terpikirkan sebelumnya misalnya penggunaan TV untuk
menerima siatan TV malam hari oleh satpam dan ini perlu antena TV dan lain-lain. Di ruangan proyek
yang belum jadi juga sering terjadi perubahan, misalnya pemindahan letak TV, dll. Untuk ini perlu
disediakan biaya tak terduga.
17. Biaya yang timbul dari cara order dan cara pembayaran.
18. Harga yang ditawarkan adalah tanpa PPN.
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