SOFTWARE LAB BAHASA
(HANYA 1X INVESTASI UNTUK PENGGUNAAN SELAMANYA)
Software Bahasa yang praktis & banyak digunakan untuk Lab Bahasa Sekolah, baik untuk sekolah swasta
maupun negeri. Modul Software Bahasa yang bisa di plug-in untuk berbagai bahasa (multi language) sesuai
kebutuhan masing-masing pengajar. Dengan lifetime system license, tidak akan ada masa kadaluarsa selama
Anda menggunakan Software Lab Bahasa ini (selama tidak mengganti hardware). Bukan hanya itu, Software
Lab Bahasa yang kami tawarkan tidak akan pernah ketinggalan zaman, karena pengembang software
senantiasa memberikan update terbaru & Anda berhak mendapatkan FREE 1X upgrade software...
Harga software termasuk biaya-biaya, sbb:
- Setting & Test running (tidak termasuk cabling /tarik kabel)
- Exam & Test
- Listening & Play

Info lebih lanjut, hubungi:
TRUST COMPUTER
Harco Mangga Dua, Lantai 3 Blok B29A
(021) 62307822; 62307505

1

TALK ALL
Digunakan berbicara ke seluruh pelajar melalui headset.
Komunikasi talk all = jenis komunikasi satu arah, yaitu komunikasi pengajar
kepada siswa.

2

CLONE DESKTOP:
Berfungsi menampilkan layar komputer master ke seluruh anak didik.

3

LOCK ALL:
Berfungsi mengunci fungsi mouse serta keyboard seluruh peserta didik.
Digunakan saat Guru mem beri penjelasan agar murid konsentrasi/fokus atas
pelajaran yg sedang diberikan oleh guru.

4

AUDIO BROADCAST:
Memperdengarkan audio sebuah file MP3 atau WAV ke seluruh anak sekelas.

5

VIDEO BROADCAST:
Memutar materi multimedia baik audio maupun video ke seluruh siswa. File
berupa MP3, MPG, MPEG, 3GP, Dll.

6

GROUP CONFERENCE:
Mengaktifkan pembicaraan group setelah siswa diset groupnya.

7

FILE TRANSFER:
Transfer berbagai file ke seluruh komputer pelajar akan secara otomatis terbuka
setelah proses transfer selesai. digunakan untuk transfer meteri pelajaran saat
Guru mengajar.

8

BACK-UP RECORDING:
Membackup hasil rekaman suara siswa

9

STUDENT TEST:
Melakukan test ke seluruh siswa, File berformat *.tst (file test merupakan hasil
test creator)

10

TEST REPORT:
Menampilkan hasil test siswa.

Gambar berikut adalah layout untuk pemasangan Server, Client & segala sarana pendukung

-

Dapatkan harga special untuk pembelian dengan Paket Komputer.
Hanya 1X transaksi saja untuk penggunaan sepuasnya plus GRATIS 1X UPDATE SOFTWARE
Lifetime Update Software, yang menjamin software yang Anda beli tidak ketinggalan zaman

