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SPESIFIKASI APLIKASI MULTIMEDIA CD INTERAKTIF
No.

Spesifikasi

Uraian

Keterangan
Aplikasi portable, tidak
terintegrasi langsung dengan
OS
Dapat didistribusikan sebagai
media promosi dan
presentasi yang dikirim ke
klien.
Resolusi display :
- 1920 x 1080 px
- 1600 x 900 px
- 1366 x 768 px
- 1024 x 768 px
- 800 x 600 px

1

OS Platform

Windows XP keatas, 32 / 64 bit

2

Media penyimpanan
aplikasi

HDD, Flaskdisk, CD/DVD, other
removable storage

3

Ukuran tampilan aplikasi

Sesuai preference dari klien

4

Server, LAN, Database

/NA

5

Sambungan internet

Optional

jika ada fitur yang
membutuhkan koneksi
internet.

6

Support penambahan dan
update halaman konten

ya

Dengan cara copy paste
langsung di folder data
(sangat mudah dilakukan
oleh semua user)

Support update menu

tidak

Untuk revisi struktur menu
bisa dilakukan melalui file
master project dengan
software authoring
multimedia

Type media konten yang
disupport

Video (support sampai full HD
resolution)
Gambar/foto (jpg, png,tiff,
bmp)
Button rollover (btn)
Audio (wave, mp3, ogg)
Flash animation
Flash interaktif dengan html
web page (html)
Teks

7

8
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PROSEDUR PEMBUATAN APLIKASI
No.

Uraian

Keterangan

1

Pengiriman materi ke alamat kami
melalui email, ekspedisi, pos atau link
sumber jika materi dapat diakses melalui
internet

Materi sudah dalam bentuk softcopy,
scan copy. Jika ada materi yang
membutuhkan pembuatan khusus, misal
shooting video atau pemotretan maka
akan di lakukan dalam transaksi terpisah.

2
3

4

5

6

7
8
9
10
11
12

Pembuatan draft konsep aplikasi dari
materi yang dikirim untuk penentuan
harga pembuatan.
Pengiriman draft konsep aplikasi dan
penawaran harga ke klien via email.
Pengiriman balik ke kami via email Surat
Penawaran Harga sebagai bentuk
persetujuan klien terhadap konsep dan
harga pembuatan aplikasi.
Pembayaran 50% dari total harga
pembuatan sebagai tanda jadi dan
perintah dimulainya projek pembuatan
aplikasi.
Masa pembuatan aplikasi
Pengiriman aplikasi (dengan watermark
trial) ke klien
Masa evaluasi aplikasi trial oleh Klien
Masa pengajuan revisi oleh klien melalui
email, telepon atau messenger.
Evaluasi aplikasi hasil revisi oleh klien
Pelunasan 50% sisa harga total
pembuatan
Pengiriman aplikasi multimedia interaktif
yang sudah released ke klien

Draft konsep aplikasi bisa berubah sesuai
keinginan klien
Hasil scan copy Surat penawaran harga
yang sudah ditanda tangani

Komunikasi intensif (email, telepon,
messenger) dengan klien dan pemenuhan
materi-materi yang dirasa masih kurang
lengkap.
Aplikasi disimpan dalam DVD dan
dikirimkan melalui ekspedisi.
Masa revisi maksimal dilakukan 2 kali.

Aplikasi disimpan dalam DVD dan
dikirimkan melalui ekspedisi.

