NOMOR ANTRIAN MULTIMEDIA, NomorAntrian.Com
Versi ekonomis ( lebih murah ) dari Mesin Antrian Multimedia
MesinAntrian.Com, untuk Kantor Unit Bank / Kantor Kas Bank

NomorAntrian.Com adalah Nomor Antrian
Multimedia merk Delta-Tech, berbasis
komputer
dan
tidak
menggunakan
perangkat khusus, seluruh perangkat bisa
dibeli di toko komputer, sehingga perangkat
yang rusak atau uzur, dapat diganti sendiri.
Sangat bermanfaat untuk meningkatkan
pelayanan kepada konsumen. Konsumen
tidak perlu berbaris berdiri menunggu
dilayani, bahkan dapat duduk di dalam
mobil di lapangan parkir karena panggilan
juga dilakukan melalui suara. Secara
langsung dapat meningkatkan bonafiditas
perusahaan. Petugas security bisa lebih
difungsikan sebagai petugas pengamanan,
bukan membantu memanggil pelanggan.

Fitur :
- Jumlah layanan = Max. 2, misalnya CS
dan TELLER. Untuk jumlah layanan tidak
terbatas, gunakan MesinAntrian.Com
- Jumlah loket di setiap layanan = tidak
terbatas.
- Panggilan suara = Ya, misalnya : "Nomor
antrian 123 ke loket CS 2".
- Panggilan suara bisa lebih dari satu
bahasa = Ya, misalnya bahasa indonesia
dan di ulang dalam bahasa inggris atau
bahasa daerah.
- Running Text = Ya, untuk info kurs, info
promo perusahaan, dll (dapat diganti
sendiri kapan saja).
- Latar belakang berupa gambar / foto yang
bisa
disesuaikan
dengan
thema
perusahaan dan dapat diganti kapan saja.
- Warna huruf dapat diganti kapan saja.
- Garansi software = 5 tahun. Sesudah
garansi habis, garansi bisa di perpanjang
kapan saja dengan biaya 1 juta rupiah per
3 tahun.
- Display = TV atau monitor komputer
dalam jumlah tidak terbatas.
- Speaker = Speaker aktif dalam jumlah tak
terbatas, misalnya mungkin dibutuhkan
juga di luar ruangan.
- Tampilan nomor sebelumnya = Ya.
- Fasilitas ulang panggilan = Ya.
- Fasilitas transfer = Ya, misalnya dari CS
bank untuk buka rekening di transfer ke
teller bank dan mendapat prioritas utama.
- Fasilitas panggil sembarang nomor = Ya.
- Tidak dibutuhkan komputer di setiap loket
(kecuali jika dipilih menggunakan LAN
dan komputer loket untuk memanggil ).

- Slip antrian dengan printer dot matrix atau
thermal dengan text iklan (dapat diganti
sendiri kapan saja).
- 100% menggunakan hardware pabrikan
yang tersedia di toko komputer, tidak
menggunakan hardware solderan sendiri
yang
berumur
pendek
dan
mengakibatkan
end
user
punya
ketergantungan kepada vendor dengan
harga spare part mencekik.
- Biaya perawatan
Hampir
nol,
sama dengan biaya operasi untuk
komputer biasa. Hanya mengeluarkan
biaya operasional untuk beli kertas dan
biaya listrik.
- Tersedia pilihan setting untuk tidak
menggunakan printer. Jadi nomor antrian
ditulis tangan di atas kertas, atau di print
secara
manual
dengan
MS-Word
sehingga tidak perlu untuk beli mini
printer auto cutter / printer khusus dan
nomor antrian dibagikan oleh security
secara manual ke nasabah.

Perincian biaya :
1. Software = Rp. 7,9 juta untuk satu
komputer antrian (hanya ini yang beli ke
kami), garansi software 5 tahun termasuk
untuk kondisi kritis seperti gedung terbakar,
cpu terendam air, dll. Garansi bisa
diperpanjang kapanpun.
2. CPU komputer = Beli sendiri atau pakai
yang ada, harga sekitar Rp Rp 3 juta s/d Rp
4 juta.
3. Mini Printer = Beli sendiri, harga sekitar
Rp. 3 juta s/d Rp. 4 juta, bukan auto cutter
lebih murah. Printer thermal lebih awer,
printer dot matrix umurnya pendek.
4. Speaker aktif = Beli sendiri dengan
kisaran harga Rp 200 ribu sampai Rp. 400
ribu.
5. TV atau monitor komputer, beli sendiri
atau pakai yang ada, sekitar 600 ribu,
ditambah braket jika tidak diletakkan di
meja. Karena NomorAntrian.com ditujukan
sebagai mesin antrian murah, disarankan
hanya menggunakan tv atau monitor kecil
yang diletakkan di atas meja teller agar
harga total tidak menjadi mahal. Untuk
kondisi
yang
lebih
mewah,
dapat
menggunakan MesinAntrian.com, mesin
antrian multimedia, untuk lebih detail klik
MesinAntrian.Com.
6. bIaya pemasangan. Tidak dibutuhkan
keahlian untuk melakukan pemasangan.
Hanya menyambungkan kabel VGA dan
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kabel USB. Bisa dikerjakan office boy atau
security dengan bayaran sekitar Rp 15 ribu
per jam per orang. Tidak ada pengetahuan
khusus di komputer kecuali untuk
menginstall windows yang biasanya
dilakukan orang toko waktu membeli
komputer.
7. Keypad di setiap loket untuk memanggil
konsumen. Jika pakai jaringan komputer /
LAN, tidak ada biaya keypad. Setiap
keypad memerlukan perpanjangan kabel /
cable extension dengan colokan USB
cowok-cewek, kabel di tengahnya bisa
pakai kabel LAN / kabel UTP.
8. Display loket. Untuk menekan harga dan
untuk membuat sistim lebih tahan lama
tanpa biaya perawatan, maka di setiap
loket hanya ada nomor loket pasif dari
stainless steel atau acrilyc atau print out
bewarna yang di laminating.
9. Kiosk (kotak besi mirip box mesin ATM)
atau
meja
/
lemari
kecil
untuk
menempatkan CPU, printer, dll (jika tidak
pakai kiosk). Kiosk bisa dari bahan besi,
acrilyc atau kayu. Untuk menekan harga,
printer dan tombol, cukup diletakkan di
atas meja.
10. Microsoft Windows original, hanya jika
di inginkan. Kebanyakan pengguna kami
tidak menggunakan windows original atau
menggunakan windows xP yang sudah
lepas lisensi atau menggunakan master
lisensi windows yang bisa dipakai untuk
satu kantor.
11. Kabel USB dari cpu ke setiap loket dan
kabel VGA dari CPU ke monitor / TV.
Total perincian biaya dari nomor 1 sampai
terakhir dengan kondisi : Selain software,
bayar cash beli sendiri ke toko komputer.
Kondisi harga Jakarta. Harga bisa berbeda
tergantung spesifikasi yang diinginkan,
BIAYA TANPA PPN SEKITAR = Rp. 15,7
juta ( No. 1 = 7.9 + No. 2 = 3 + No. 3 = 3 +
No. 4 = 0.2 + No. 5 = 0.6 + No. 6 = 0.5 +
No. 7 = 0.2 + No. 8 = 0.1 + No. 11 = 0.2 ).
Harga sangat dipengaruhi kondisi dan
kebutuhan lapangan serta keinginan
pengguna, misalnya luas ruangan, jumlah
loket, permintaan atau keinginan khusus.
Hubungi : HP Marketing : 0838-0686-3396,
0812-8195-9295, 0856-9587-2197, WA.
0838-7508-5450, BBM. 595C-64AB, Telp
: 021-3030-5491, Fax : 021-3685-7395,
web : NomorAntrian.Com,
email : Distributor@NomorAntrian.Com.
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