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Berita Pers

BINUS ONLINE LEARNING Umumkan Kerjasama Dengan Acer dan Microsoft, Wujudkan Kemajuan
Pendidikan Online Learning yang Mandiri di Abad 21
Para mahasiswa baru program BINUS ONLINE LEARNING akan menggunakan Acer One 10 dan dibekali dengan
teknologi dari Windows 8.1
Jakarta, 9 Juni 2015 – Dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang dapat memanfaatkan
teknologi sekaligus memenangkan kompetisi di dunia kerja, BINUS ONLINE LEARNING mengumumkan
kerjasamanya dengan Acer Indonesia dan Microsoft melalui pengadaan notebook hybrid Acer One 10.
Kerjasama ini terlaksana sebagai bagian dari rencana jangka panjang BINUS ONLINE LEARNING untuk
mewujudkan transformasi pendidikan berbasis TI yang mandiri di abad 21. Memorandum of Understanding
(MoU) Signing Acer dengan BINUS ONLINE LEARNING diadakan di Redwood 2nd Floor, BINUS Square,
pukul 10.30 - 13.00 Wib.
Agus Putranto, Deputy Director BINUS ONLINE LEARNING mengatakan, "Mahasiswa BINUS ONLINE
LEARNING memiliki latar belakang yang sangat beragam. Mereka mencakup atlit, ibu rumah tangga,
pebisnis, karyawan dan masih banyak lainnya yang memiliki keinginan besar untuk mengembangkan diri,
namun terkendala waktu yang terbatas akibat kesibukan masing-masing. Melalui kerjasama ini,
diharapkan para mahasiswa dapat memaksimalkan teknologi yang ada untuk meningkatkan ilmu
mereka. Hal ini sejalan dengan tagline kami: Kuliah Fleksibel, Lulusan Berkualitas.”
Para mahasiswa program BINUS ONLINE LEARNING dalam proses belajar akan menggunakan notebook
hybrid Acer One10 yang memiliki fitur yang dapat bertransformasi menjadi empat mode yaitu: notebook,
pad, tent, & display. Dengan keunggulan tersebut para mahasiswa program BINUS ONLINE LEARNING
dapat lebih mudah mengakses pelajaran dan berkomunikasi dengan tenaga pengajar kapan saja dan
dimana saja tanpa ada batasan jarak dan waktu.
Herbet Ang, Presiden Direktur Acer Indonesia, mengatakan, “Kami bangga dapat bekerja sama dengan
BINUS University sebagai salah satu institusi pendidikan terbaik di Indonesia. Kami yakin penggunaan
Acer One 10 ini dapat memberikan sumbangsih positif bagi BINUS University untuk meningkatkan
kualitas pengajaran BINUS ONLINE LEARNING. Begitu juga bagi para mahasiswa yang menggunakan Acer
One 10, kami berharap dapat memaksimalkan teknologi yang ada di dalamnya untuk meningkatkan
keahlian, produktivitas, dan mempersiapkan diri menghadapi kompetisi di dunia kerja.”
“Microsoft memiliki komitmen untuk menghadirkan pengalaman belajar yang lebih baik di setiap institusi
pendidikan dengan menggunakan teknologi, perangkat, serta layanan terbaik dari kami. Dengan
Windows 8.1, pengajar dapat menciptakan berbagai skenario belajar baru dengan pengalaman yang
konsisten, kolaborasi, serta keamananan yang lebih baik di seluruh ekosistem Windows 8.1. Investasi
BINUS di perangkat berbasis Windows 8.1 melalui Acer One 10 akan meningkatkan kualitas program
Online Learning mereka menjadi sistem pengajaran terdepan,” kata Lucky Gani, Windows Business Group
Head Microsoft Indonesia
BINUS ONLINE LEARNING merupakan program pembelajaran yang dilakukan melalui website sebagai
media belajar tanpa harus terikat dengan jadwal dan waktu tertentu, sehingga tidak mengganggu

rutinitas masing – masing individu. BINUS ONLINE LEARNING menyediakan program studi untuk
Komputerisasi Akutansi (D3), Sistem Informasi (S1), Manajemen Marketing (S1) dan Akuntansi (S1).

-SELESAITentang Acer
Didirikan tahun 1976, Acer merupakan perusahaan hardware + software + jasa yang didedikasikan pada riset, desain, penjualan,
dan dukungan terhadap produk-produk inovatif yang meningkatkan kehidupan manusia. Jaringan distribusi Acer menyalurkan
PC, layar monitor, proyektor, server, tablet, dan ponsel pintar ramah lingkungan — perangkat yang dibutuhkan konsumen untuk
bereksplorasi melampaui batas dan mendapatkan pengalaman lebih. Menempati peringkat No.4 dunia untuk kategori total PC
(IDC 2014), Acer memperkerjakan 7,000 orang dengan pendapatan mencapai US$ 10,39 miliar di tahun 2014. Informasi lebih
lanjut dapat dilihat di www.acer.com.

Tentang Acer Indonesia
Acer Indonesia mulai beroperasi tahun 1998 dan saat ini telah menjadi pemain utama di industri PC Indonesia. Acer mencatat
pertumbuhan yang stabil dan positif di pasar Indonesia, terbukti dengan berhasil menjadi merek No.1 untuk kategori notebook
selama 8 tahun berturut-turut dan No.1 untuk kategori PC selama 7 tahun berturut-turut di Indonesia (IDC PC Tracker & Gartner
Inc). Prestasi tersebut sekaligus menempatkan Acer sebagai merek Notebook dan PC pilihan masyarakat Indonesia; terbukti
dengan berbagai penghargaan bergengsi yang diterima Acer, di antaranya: Top Brand Award, Indonesia Best Brand Award,
Customer Service No.1 di Indonesia untuk kategori notebook, Indonesian Customer Satisfaction Award, termasuk mendapatkan
penghargaan internasional sebagai The Most Socially Devoted Brand di Facebook untuk Kategori Elektronik untuk layanan
pelanggan melalui media sosial dari www.socialbakers.com. Acer berkomitmen untuk menjalin komunikasi tanpa batas dengan
konsumen di seluruh Indonesia. Hal ini diwujudkan melalui jaringan layanan purna jual yang dapat ditemui di 95 lokasi di 79 kota
di Indonesia, Acer Contact Center dengan tarif lokal 1500-155, serta layanan melalui social media selama 24 jam setiap harinya.
Blog
: www.acerID.com
Facebook
: www.facebook.com/acerindonesia
Twitter
: @acerID
YouTube : www.youtube.com/acerindonesia
Instagram
: acerID
Community
: www.iamspacer.com
Contact Center
: 1500-155
Tentang Binus University
Sejak tahun 2001, Binus University menerapkan sistem pembelajaran multi channel learning dengan menggunakan Learning
Management System (LMS) yang dibangun sendiri dinamakan BINUSMAYA. Ratusan digital konten matakuliah telah dibuat dan
disediakan untuk melayani sekitar 24.000 mahasiswa aktif setiap semesternya.
Dengan pengalaman dan bekal yang dimilikinya, sejak tahun 2008, Binus University menyiapkan dan menyelenggarakan Binus
Online Learning, pembelajaran melalui website sebagai media belajar online bagi individu yang ingin belajar dan
mengembangkan diri tanpa harus terikat dengan jadwal dan tempat tertentu. Binus Online Learning menyediakan program studi
Komputerisasi Akuntansi (D3); Sistem Informasi, Manajemen Marketing dan Akuntansi (S1); Magister Teknik Informatika,
Magister Manajemen Sistem Informasi dan MM in Business Management (S2).

Tentang Microsoft
Didirikan pada tahun 1975, Microsoft (Nasdaq "MSFT") adalah pemimpin di dunia peranti lunak, perangkat dan layanan, dan
solusi teknologi yang membantu masyarakat dan bisnis mewujudkan potensi mereka.
Untuk info terbaru mengenai Microsoft Indonesia, silakan kunjungi Microsoft News Center

