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…Dan Pemenangnya Adalah!

Delegasi dari 15 kota berkumpul di Grand Mirage
Nusa Dua pada bulan Mei 2018 untuk menghadiri
pertemuan tahunan Gates ICT Reseller Channel
Summit. Para perwakilan dari perusahaan seperti
Toshiba, APC, Cisco dan HP menghadiri konferensi ini
untuk menyimak keynote presentation, berjejaring
dan menyaksikan upacara penghargaan.

Congress Rental Indonesia terpilih untuk menyediakan
teknologi keypad bagi audiens untuk melakukan
pemungutan suara pada upacara penghargaan yang
diadakan dari 2 sampai 3 Mei. Teknologi ini diperlukan
agar audiens dapat menentukan siapa pemenang
penghargaan secara langsung, sehingga akurasi dapat
terjaga!

Selama dua hari acara, teknisi Congress Rental
senantiasa bersiaga untuk memastikan sistem
pemungutan suara bekerja secara sempurna. Klien
sangat terkesan dengan kinerja para teknisi yang
sangat baik sehingga tim Congress Rental telah
dipastikan akan dilibatkan kembali menjadi penyedia
layanan di acara yang sama tahun depan.

Masing-masing delegasi diberikan keypad dengan 10
angka. Masing-masing perusahaan terpilih kemudian
diminta untuk menyampaikan presentasi selama 5
menit. Di akhir sesi, para delegasi diminta untuk
memutuskan siapa pemenang di setiap kategori. Hal
ini dilakukan dengan meng-input nomor presenter
yang ingin mereka dukung.
Hasil pemungutan suara kemudian ditampilkan secara
langsung di layar sehingga panitia dapat langsung
memberikan penghargaan pada perusahaan yang
terpilih. Teknisi Congress Rental sebelumnya telah
mengatur sistem keypad agar terintegrasi dengan
slide Power Point panitia. Hal ini memungkinkan hasil
pemungutan suara untuk ditampilkan secara langsung
di layar.

Peralatan:
150x Keypad pemungutan suara
1x Base Station
1x Teknisi Congress Rental

Integrator Sistem:
Congress Rental Indonesia
Jl. Bypass Ngurah Rai No. 464 B,
Sanur Kauh, Denpasar
Bali, Indonesia, 80227
150 keypad pemungutan suara dibagikan pada para
delegasi setiap malam. Teknisi Congress Rental
menerapkan sistem manajemen keypad untuk
melacak setiap alat dan meminimalisir potensi alat
yang hilang. Setiap delegasi mendapatkan keypad
bernomor yang terhubung dengan nama mereka
untuk menjamin akuntabilitas.
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