Sistem implementasi testing
Dalam proses development sering kita melakukan testing guna
mungurangi tingkat kesalahan pada sistem. Sistem implementasi
dilakukan dengan dua metode standar, yang pertama adalah
intern self testing dan end user implementasi test. Pada dua
metode ini dilakukan untuk mendapatkan kualitas terbaik dari
sebuah sistem. Beberapa test harus diuji dari mulai dari
tingkatan yang paling rendah. Hal ini untuk mengetahui tingkat
kesalahan dan juga untuk mengetahui performa dari sistem yang
kita buat. Mungkin kita semua mengetahui pentingnya testing
dan implementasi sistem, tetapi tidak dapat kita pungkiri
bahwa banyak dari kita yang melewati tahapan ini karena
berbagai macam alasan. Dari hal ini dapat membuat turunya
kualitas dari sebuah sistem, dan kita pun tidak bisa mengukur
kemampuan sistem.
Posted from Android with BlueThandie..

PSSI Football – Website Hack
Banyak komentar yang kelaur dari berbagai kalangan pecinta
sepak bola mengenai penyerangan hacker, cracker dan
berbagaimacam kejahatan internet kepada website sepak bola
indonesia pssi football yang terjadi beberapa hari lalu.
Secara teknis ini merupakan kesalahan pada sisi server yang
menyebabkan terjadinya error atau kesalahan aplikasi
webserver. Beberapa waktu ini yang saya pantau pada kegiatan
webserver pssi tidak terjadi masalah apa2 mungkin hanya disisi
client saja yang muncul error :

Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration
and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator, webmaster@pssifootball.com and inform them of the time the error occurred,
and anything you might have done that may have caused the
error.
More information about this error may be available in the
server error log.
Additionally, a 404 Not Found error was encountered while
trying to use an ErrorDocument to handle the request.

Mari kita lihat images dibawah ini apakah terjadi penyerangan
??

Pssi website hack
tak ada bukti bahwa terjadi penyerangan.. mari kita kembalikan
kepada server admin pssi.

PSSI Website Hack
dikutip dari detikinet
Jakarta – Kecewa terhadap kinerja Persatuan Sepakbola Seluruh
Indonesia (PSSI) selama ini, sejumlah hacker diduga melakukan
penyerangan hingga situs resmi PSSI tidak bisa diakses.
Demikian informasi yang diterima detikINET, Selasa
(22/2/2011). Ketika disambangi pada sekitar pukul 18:00 WIB,
situs yang beralamat di pssi-football.com memang tidak bisa
dibuka dan hanya menampilkan pesan sebagai berikut:
Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration
and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator, webmaster@pssifootball.com and inform them of the time the error occurred,
and anything you might have done that may have caused the
error.
More information about this error may be available in the
server error log.
Additionally, a 404 Not Found error was encountered while
trying to use an ErrorDocument to handle the request.
Menurut saya
ini adalah kesalahan Konfigurasi pada sisi server yang
terletak pada webserver yang digunakan. Pada webserver (
apache yang dipakai oleh pssi ) kesalahan ini biasanya terjadi
karena kesalahan pada dokumen yang akan dihandle, bisa saja
karena permission dari file atau deklarasi dari apache
direktory yang salah. intinya tidak ada hacker yang menyerang
PSSI tetapi itu semua dikarenakan kesalahan dalam konfigurasi.

Just u know : Telemarketing
Indonesia
Mungkin kita semua telah mengetahui tele marketing indonesia,
mungkin diantaranya memiliki kesan yang tidak baik. Citra
telemarketing sudah tidak diragukan saat ini pintar bicara dan
juga pintar dalam menegosiasi. Ada beberapa link yang
mengungkap hal dari telemarketing yang tidak baik di negara
kita, yang suka memaksa dan suka semena2 dalam membuat
pelanggan rugi.
Salah satu pihak yang mungkin pernah mengalami kejadian tidak
menyenangkan oleh pihak2 telemarketing membeberkan semua
informasi tentang telemarketing anda bisa lihat di website
klik disini. Diwebsite itu diberikan informasi no para
telemarketing yang mencoba untuk mencari sesuap nasi dengan
memaksa atau dengan hal2 yang tidak mengenakan.. Berikut
kutipan dari detik.com linknya, yang berusaha untuk membahas
dan mengungkapkan ke pihak umum/piblic agar dapat mendewasakan
masyarakat indonesia.

beta mantelapp : Backstory
Mantelapp beta

mantelapp
Berawal dari sebuah side project, Mantel muncul dari kebutuhan
kami akan sebuah tools untuk melakukan pembagian tugas yang
nyaman digunakan, “me-manusia-kan” pengguna namun juga bisa
memberikan bird’s-eye view yang mumpuni.
Sebelumnya kami sudah mempunyai aplikasi pembagian tugas
berbasis web, sebuah sistem yang juga di jalankan di induk
perusahaan kami, Indodata Pratama. Kebetulan aplikasi tersebut
dikembangkan secara internal dan sudah berusia lebih dari 4
tahun. Fitur-fitur nya cukup lengkap, selain penugasan ada
juga beberapa fungsi HR seperti absen, cuti dan lembur sampai
dengan pencatatan inventory sederhana.
Pada saat aplikasi tersebut digunakan di IdeaLounge, kami
mulai merasakan beberapa kekurangan, terutama pada elemen
interaksi antar pengguna. Hubungan antar pengguna hanya
diwakili dengan “si A memberi tugas pada si B, lalu forward ke
si C” that’s it, komunikasi lanjutan dilakukan diluar sistem
menggunakan instant messenger, email maupun komunikasi lisan.
Selain faktor interaksi, kekurangan yang kami rasakan adalah
begitu tugas tersebut selesai, informasi yang terkandung di
dalamnya juga “selesai”. Sedikit sekali informasi yang bisa di
re-use atau dijadikan referensi. Padahal seringkali di
dalamnya tedapat cara-cara problem solving yang jitu.
Setelah mencoba beberapa aplikasi project management dan
collaboration open-source, akhirnya kami memutuskan untuk
membuat aplikasi kami sendiri. Kami merancang aplikasi
tersebut dengan didorong oleh tingginya penerimaan user
terhadap konsep social networking dan microblogging.

Visi kami adalah sebuah aplikasi yang secara natural dapat
dijadikan sarana komunikasi internal tanpa melepaskan fungsifungsi utama dari sistem penugasan/manajemen proyek. Untuk
mencapai tujuan tersebut konsep utama yang akan di-utilize
adalah ‘Conversation’ cara paling natural yang dilakukan oleh
manusia saat bersosialisasi.
Akhirnya lahirlah Mantel: Collaboration Tools, sebuah aplikasi
yang kami tujukan untuk menjadi ‘hub’ dalam aktifitas kerja,
yang akan menjadi sarana utama dalam ber-interaksi dengan
rekan kerja dan digunakan secara alami, tanpa paksaan dari
atasan, seperti halnya kita meng-akses situs/aplikasi socialnetworking atau microblogging dalam keseharian kita.

Telemarketer yang jengkel
Dikutip dari detikinet…
Anda sudah buka blog empatlimabelas.blogspot.com? Jika Anda
telemarketer mungkin tersinggung dan jengkel.
Kenapa? Nomor yang Anda pakai untuk mengirim SMS, maupun nomor
penerima respon yang Anda tulis di dalamnya, sudah mulai
diumumkan di sana.
“Keterlaluan, mengganggu orang cari makan. Kami kan pakai
permisi dan minta maaf,” begitu mungkin keluh seorang
telemarketer yang nomor telepon, dan percakapannya, disalin ke
dalam blog.
Bagi kalangan yang selama ini menjadi sasaran telemarketer,
bisa saja kekesalannya sudah membengkak. Harus disalurkan.
Harus diumumkan. Silakan cari nafkah tapi jangan mengganggu
khalayak.

Saya tak tahu apakah pengumuman nomor telepon, khususnya
ponsel, termasuk pelanggaran privasi –– apapun alasannya.
Di sisi lain, Januari lalu Bank Indonesia sudah mengumumkan
akan menegur bank yang melakukan spamming SMS berisi tawaran
kredit tanpa agunan.
Tapi nanti dulu. Pengaduan bukan soal mudah jika SMS yang
sering mengganggu Anda tak menyebutkan nama bank secara
spesifik.
Sejauh ini belum ada lembaga keuangan yang bernama Bank Asing
Plc., bukan? Juga belum ada PT Bank Swasta Nasional Tbk.
maupun PT Bank BUMN Tbk.
Karena merasa kurang terlindungi, konsumenlah yang kemudian
memanfaatkan internet untuk melakukan pembalasan. Mengumumkan
nomor telemarketer, terlepas dari mereka itu orang bank atau
hanya tenaga sewaan.
Kalau istilah “pembalasan” dirasa kurang sopan, masih ada
penyebutan lain, misalnya “pengawasan”. Adapun istilah yang
lucu mungkin “ngerjain”.
Tapi nanti dulu. Nomor agen bisa langsung diganti begitu
diumumkan. Maklumlah kartu perdana itu gampang didapat, dan
ponsel juga semakin murah. Artinya pertarungan takkan lekas
selesai.
Jika pertarungannya lama, maka
data nasional seperti yang
dicita-citakan pembuat blog akan semakin menggembung.
Yah, masyarakat punya cara sendiri untuk mengontrol
anggotanya. Internet adalah saluran utama. Kenapa? Murah,
berjangkauan luas, dan terarsipkan. Syukur jika mudah terendus
mesin pencari.
Sungguh sebuah
masyarakat.
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