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Software untuk Showroom, Bank, Ruang Pelayanan, Rumah
Sakit, Airport, Transportasi, dll.

1. Software for Display Information
System. Tampilan untuk display promosi
menggantikan poster atau neon box.
Umumnya ditempatkan dengan menyewa
lokasi strategis seperti di mall, dll
(walaupun kantor perusahaan tersebut
berada di tempat lain) berupa informasi
yang akan di promosikan dalam bentuk
film, gambar dan text.
Tampilan umum di layar :
- Tayangan film (gambar bergerak),
company profile, lagu, dll, disertai dengan
suara.
- Tampilan gambar, foto, denah, iklan,
pengumuman, dll, berganti-ganti tiap 10
detik.
- Tampilan siaran TV jika monitor / TV
plasma mempunyai fasilitas PIP (Picture
in Picture).
- Running text yang menampilkan berbagai
informasi text.
- Nama perusahaan, logo, motto dll.
- Nama hari, tanggal, bulan, tahun, jam,
menit dan detik.
- Memungkinkan untuk posisi monitor
miring 90 derajat untuk tampilan
memanjang ke bawah.
- Dan lain-lain sesuai permintaan.
Tampilan tambahan untuk bank :
- Kurs mata uang asing.
- Bunga deposito dan tabungan.
Tampilan tambahan untuk rumah sakit :
- Nama-nama dokter yang praktek.
- Jadwal praktek dari tiap-tiap dokter.
- Tarif jasa layanan dan daftar harga
produk..
- Denah rumah sakit.
- Gambar bergerak (film + suara) atau
gambar diam tentang fasilitas dan
peralatan rumah sakit.
Tampilan tambahan untuk toko / showroom
/ restaurant :
- Gambar bergerak (film + suara) atau
gambar dari produk yang dijual.
- Film proses pembuatan produk..
- Daftar harga produk dan layanan.

Tampilan tambahan untuk bandara :
- Jadwal penerbangan.
- Kondisi terakhir dari status masingmasing penerbangan.
- Info grafik seperti denah bandara.
- Info tarif untuk menghindari percaloan..
Tampilan tambahan untuk pusat
perbelanjaan / mall / plaza / pusat
perkantoran :
- Map Direktory / peta gedung.
- Tenant list / daftar penyewa.
- Event atau kegiatan tertentu.
- Promosi-promosi yang dibayar tenant.
- Promosi dari pengelola gedung, misalnya
tersedianya space ruangan yang kosong.
Pengguna lainnya : Peserta pameran, Loby
perkantoran, Perusahaan yang banyak
didatangi konsumen, Bioskop, dll.
Informasi teknis :
- Belum termasuk seluruh hardware dan
pemasangan hardware di lapangan.
- Menggunakan CPU komputer biasa
dengan keyboard, mouse.
- Menggunakan sembarang monitor LCD
atau Plasma. Harus mempunyai VGA
input.
- Menggunakan 2 VGA Card, satu untuk
layar besar dan satu untuk setting,
tampilan keduanya beda.
- Jika menggunakan monitor miring, VGA
card harus mampunyai fasilitas miring.
- Belum termasuk MS Windows original,
sekitar Rp 500 ribu, jika diinginkan.
- Tinggal pakai. Sudah termasuk instalasi
software. Tidak dibutuhkan keahlian
khusus untuk operator.
- Tidak termasuk pemasangan monitor,
umumnya dilakukan penjual monitor.
- Untuk beberapa kasus, diperlukan
amplifier dan speaker.
- Monitor dapat lebih dari satu dengan
tampilan tiap monitor sama dengan
memasang VGA splitter.
- Monitor dapat lebih dari satu dengan
tampilan tiap monitor beda dengan
memasang VGA card.
- Jarak CPU dengan monitor bisa sampai
dengan 100 meter.
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2. Software for Kiosk Information
System, Software interaktive untuk kiosk
yang dioperasikan oleh pengunjung.
Memberikan
data
sesuai
pilihan
pengunjung di touch screen.
Keistimewaan dan Manfaat :
- Full Multimedia dengan dukungan
kamera untuk memfoto, printer, suara,
dll..
- Konsumen dapat memilih layanan sendiri
seperti mesin ATM..
- Menggunakan layar sentuh / touch
screen atau tombol nafigasi seperti mesin
ATM..
- Dapat menampilkan seluruh produk,
berupa info text, gambar atau film.
- Dapat dilengkapi dengan Bar Code
Reader seperti untuk rumah sakit atau
bank.
- Hasil informasi dapat di cetak di printer.
- Sangat mudah pengoperasiannya, tidak
memerlukan panduan petugas.
- Menampilkan hiburan seperti musik dan
film, jika sedang tidak digunakan.
.
Special Design / Taylor Made :
Software yang kami jual pada anda
bukanlah hanya satu copy software umum,
melainkan sebuah software yang khusus
ditulis untuk perusahaan anda. Juga tentu
tidak mungkin menerapkan aplikasi di
perbankan untuk dipakai di rumah sakit,
atau aplikasi showroom dipakai di money
changer. Jadi software tersebut memang
khusus ditulis ulang untuk tiap pelanggan
kami. Tentu dengan fasilitas, tampilan dll
yang sesuai dengan kebutuhan spesifik
anda.
Harga software, mulai dari Rp. 6,5 Juta.
Harga dipengaruhi oleh permintaan khusus.
Hubungi : HP Marketing : 0838-0686-3396,
0812-8195-9295, 0856-9587-2197, WA.
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