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Mengkomunikasikan Risiko Penipuan melalui Mastercard 
Ratusan delegasi berkumpul di Nusa Dua dari 

tanggal 31 Juli – 1 Agustus 2018 untuk menghadiri 
Mastercard Global Risk Leadership Conference. 
Konferensi ini berfungsi sebagai forum informasi bagi 
para delegasi untuk mempelajari teknologi terbaru 
dalam meminimalisir risiko penipuan dan 
memaksimalkan keuntungan mereka. 

 

Congress Rental Indonesia terpilih untuk menyediakan 
peralatan penjurubahasaan simultan di acara ini. 

 

Terdapat dua bahasa yang dijurubahasakan di acara 
ini, yaitu Mandarin dan Jepang. 



Dua bilik kedap suara untuk juru bahasa disiapkan di 
ruangan di sebelah ballroom utama karena luas 
ruangan tidak mencukupi untuk ditaruh di belakang 
ballroom. Congress Rental bekerjasama dengan Tim 
AV untuk menyediakan penerima suara dan gambar 
jarak jauh untuk memancarkan gambar ke monitor 
22” di dalam bilik juru bahasa.  

 

Perangkat penerima gambar tersebut sangat penting 
bagi para juru bahasa karena mereka perlu 
mengamati bahasa tubuh pembicara untuk menjamin 
keakuratan penjurubahasaan. 

Tim Congress Rental kemudian menyiapkan peralatan 
Bosch untuk mendistribusikan sinyal penjurubahasaan 
ke para delegasi di ruangan sebelah. Para delegasi 
ditempatkan secara strategis di satu area sehingga 
tidak begitu banyak peralatan yang diperlukan untuk 
mendistribusikan sinyal.  

 

Para teknisi Congress Rental bekerjasama dengan 
pegawai hotel untuk membagikan 60 headset 
penjurubahasaan ke setiap meja supaya dapat segera 
digunakan begitu acara dimulai. 

Selama dua hari acara berlangsung, tim Congress 
Rental bekerja dengan giat agar acara berlangsung 
lancar. Hal ini dilakukan dengan memastikan teknisi  

 

selalu siap sedia di tempat untuk mengatasi persoalan 
yang timbul. Hasilnya, acara berlangsung sukses dan 
klien sangat terkesan pada layanan yang disediakan 
oleh Congress Rental. 

 

 

 

 

Peralatan: 
2x Bilik Kedap Suara untuk Juru Bahasa 

60x Headset Penjurubahasaan 

3x Monitor 22” 

1x Bosch Integrus Language System 

 
Integrator Sistem: 
Congress Rental Indonesia 

Jl. Bypass Ngurah Rai No. 464 B, 
Sanur Kauh, Denpasar 
Bali, Indonesia, 80227 

Ph: +62 855 746 790 46 

www.congressrental.id 

 

Pengguna Akhir: 
Mastercard 

https://globalrisk.mastercard.com/ 

http://www.congressrental.id/
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