Mengerti lisensi pada BSA (
Bisnis Software Aliance )
BSA (Bussiness Software Aliance ) tampaknya tidak main-main dengan
ancamannya apalagi pemerintah sudah komitmen melaksanakan undang2 hak
cipta sehingga segala bentuk pembajakan hak cipta intelektual akan
dihukum berat. Kini semua pihak terutama perusahaan sibuk melegalisasi
dan menginventarisasi semua software yang ada, namun seperti layaknya
pedagang memang produk2 software tersebut kadang membuat bingung semua
pihak, seperti produk mikocok dengan banyaknya jenis license dan model
dan tipenya. Ada beberapa pilihan yang mungkin dapat kita kategorikan
seperti :
GGWA ( Get Genuine Windows Agreement )

Bagi perusahaan yang komputer lamanya belum berlisensi sebaiknya
menggunakan jenis license ini, sehingga tidak memerlukan install ulang
untuk komputer yang belum license, ya..lebih mirip semacam pemutihan
dan minimal pembelian jenis license ini harus 5 license. Namun demikian
jenis license ini hanya boleh sekali saja pembeliannya, jadi kalau mau
beli license ini harus hitung2 dulu komputer yang mau di putihkan dan
harga untuk jenis license ini agak lebih murah dari GGK (Get Genuine
Kit ). Kalau mau beli untuk yang kedua kalinya Microsoft menawarkan
produk GGKnya

GGK ( Get Genuine Kit )

Hampir sama dengan GGWA, hanya jenis license ini lebih mahal dari GGWA
dan di khususkan juga untuk komputer2 lama yang belum berlicense juga
bisa untuk komputer baru dan tidak ada minimal pembelian untuk license
ini . Untuk apa juga Microsoft mengeluarkan jenis license ini kalau
toch hampir sama saja fungsinya, kedengarannya agak aneh tapi namanya
bisnis, semua tahulah rekan2 semua.

OEM ( Original Equipment Manufacture )

Jenis License ini hanya untuk komputer baru (Hardware) dan hanya bisa
dipakai dikomputer yang di install tersebut, license ini tidak dapat
dipindahkan ke komputer lain dan jenis license ini tergantung pada
mainboard dan processor saja, jadi kalau mainboard atau processornya
mati..ya license juga broke alias koit karena OEM akan merecord semua
hardware yang ada di komputer, jadi kalau hitung2 wah bisa rugi dua
kali donk, ganti hardware juga beli license lagi, yang lebih gila lagi
kalau mau beli komputer + OEM harus satu supplier tidak bisa berbeda
supplier ( dasar keblinger ) namun anehnya kok masih ada saja yang
menjual OEM terpisah dengan hardwarenya, bahkan menurut rekan2 dimilis
walaupun satu supplier harus satu PO atau invoice kalau berbeda
dianggap illegal, sadis banget kayaknya. Perlu diketahui pihak BSA dan
polisi akan mengecek dokumen pembelian license tersebut ketika mereka
melakukan pemeriksaan. busyet dah….!!

OPL ( Open License )

Jenis license ini dikhususkan untuk perusahaan2 yang banyak menggunakan
komputer, harganya tergantung dari berapa banyak license yang akan
dibeli dan bisanya ada discount khusus yang diberikan dan juga
mendapatkan support langsung dari Microsoft dan jaminan upgrade,
biasanya pembelian jenis ini seperti kontrak khusus untuk 2 tahun atau
3 tahun semacam subscription dan juga bisa melakukan downgrade atau
mengcover OS lama seperti windows 2000.

Bagi rekan2 semua sekarang tergantung mau pilih yang mana untuk license
jenis apa di perusahaan anda, kalau saya sih lebih baik migrate ke Linux
aja dech, selain menghemat banyak cost sekaligus juga memasyarakatkan
open source. Siapa tahu anda akan dipromosikan ama boss anda karena
banyak melakukan safe cost dikantor, yang dilakukan hanyalah memberikan
training kepada user2 anda dalam menggunakan linux.

Lokasi Ledakan di Beji, Depok
Dipasang Garis Polisi
JAKARTA – Lokasi ledakan di Jalan Nusantara RT 4/13 nomo 63,
Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Depok, Jawa Barat menjadi
tontonan warga. Ledakan yang terdengar cukup besar ini
memancing warga sekitar untuk melihatnya.
Pantauan okezone, polisi yang tiba juga langsung mengamankan
lokasi kejadian. lokasi sekarang telah diberi pembatas berupa
police line. Namun, warga yang penasaran tetap berkerumun di
dekat lokasi. Rekan-rekan media yang meliput kejadian ini juga
tidak diperolehkan mendekat ke lokasi kejadian.
Seperti diketahui, ledakan terdengar dari sebuah rumah
kontrakan di Jalan Nusantara RT 4/13 nomo 63, Kelurahan Beji,
Kecamatan Beji, Depok, Jawa Barat. Saksi mata, Asiah, yang
jarak rumahnya berada sekira 30 meter dari lokasi mengaku
kaget dengan ledakan tersebut. “Terdengar seperti suara
petasan besar, bunyinya Cuma sekali,” kata Asiah di lokasi,
Sabtu (8/9/2012).
Asiah menjelaskan, setelah suara ledakan besar tersebut asap
tebal langsung mengepul dari lokasi kejadian. “Asap langsung
mengepul tapi tidak ada apinya,” tambah dia.
Sementara itu, Doni warga yang tinggal sekira 100 meter dari
lokasi juga mengaku kaget dengan suara ledakan tersebut.
“Suaranya kenceng sekali, saya kaget dan langsung mau lihat
lokasi,” kata dia.
sumber : okezone.com

Ledakan di Beji Depok
Jakarta Ledakan terjadi di Jalan Nusantara Raya, Beji, Depok,
Jawa Barat. Akibat ledakan tersebut, 5 orang dikabarkan
mengalami luka berat.
“4 Orang luka berat, ada yang tangannya putus,” kata seorang
saksi mata, Betsy Simamora, saat dihubungi detikcom, Sabtu
(8/9/2012)
Betsy yang saat itu sedang berada rumahnya yang berjarak
sekitar 500 meter dari lokasi mengaku mendengar ledakan keras.
Kemudian dia langsung ke luar rumah menuju lokasi ledakan.
“Lokasinya tepat di pinggir jalan, di Jalan Nusantara Raya,”
ujarnya.
Sesampainya di lokasi, Betsy melihat empat orang yang akan
dibawa ke rumah sakit. Menurut Betsy, kondisi keempat orang
itu cukup parah.
“Ada yang kepalanya robek, satu orang tangannya putus,”
tuturnya.
“Korban yang tangannya putus sudah dibawa ke Klinik Bima,”
lanjutnya.
Saat ini, tim gegana sudah ada di lokasi. Warga juga
berkerumun di sekitar lokasi sehingga menyebabkan lalin dari
Beji ke arah Sawangan macet.

sumber : detik.com

