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Remote Access

Akses File di PC
lewat Tablet

Manfaatkan tablet atau ponsel Android untuk mengambil dokumen yang ketinggalan 
di PC rumah.

Pernahkah kamu lupa membawa data atau file penting ketika berangkat kuliah atau bekerja? 
Jika kamu sering mengalaminya,  mungkin kamu harus tetap membiarkan kondisi  komputer 
kamu terus  menyala  dan  menginstal  aplikasi  VNC  (Virtual  Computer  Networking).  Aplikasi 
seperti TightVNC, RealVNC, dan sejenisnya bisa kamu pakai untuk membuat PC di rumah dapat 
diakses oleh komputer atau perangkat lain dari mana saja melalui koneksi Internet.

Bagaimana cara mengaksesnya? Kamu bisa mampir ke warnet, menggunakan netbook dengan 
koneksi WiFi di sekolah atau kampus, atau bisa juga menggunakan tablet atau ponsel. Saat ini 
tablet atau ponsel berbasis Android makin banyak dipakai dan kamu dapat memanfaatkannya.

Untuk  menerapkannya,  yang  kamu  butuhkan  adalah  aplikasi  server  di  PC  (seperti  yang 
disebutkan tadi) dan klien di ponsel Android. Untuk aplikasi klien VNC yang diperuntukkan bagi 
tablet Android, kamu bisa mencarinya di Android Market (menggunakan kata kunci “VNC” atau 
“VNC client”). Salah satunya adalah Android-VNC-Viewer, yang PCplus pakai untuk panduan ini.

1 Untuk aplikasi server di PC, kamu 
dapat menggunakan aplikasi VNC Free 
Edition yang dapat diunduh di 
www.realvnc.com. Instal aplikasi 
tersebut di PC. Aktifkan PC sebagai 
server dengan mengklik [All 
Programs] > [RealVNC] > [VNC 
Server User Mode] > [Run VNC 
Server].

2 Pada boks setting yang muncul, pastikan kamu 
memberikan password pada akses yang masuk sebagai 
pengaman. Pilih [Authetication] > [VNC Password 
Authentication] > [Configure], lalu masukkan 
password yang diinginkan di sana. Untuk melihat alamat 
IP komputer untuk diakses via ponsel, arahkan pointer ke 
ikon VNC yang muncul di system tray (sudut kanan bawah 
layar Windows).
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3 Sebagai aplikasi 
klien, kamu dapat 
menggunakan aplikasi 
Android- VNC-Viewer 
yang banyak 
mendukung beragam 
aplikasi remote VNC, 
seperti TightVNC, 
RealVNC (yang dipakai 
untuk panduan ini), dan 
lainnya. Kamu dapat 
mengunduhnya dari 
Android Market lalu 
menjalankannya di 
tablet atau ponsel 
Android yang kamu 
pakai. 

4 Jalankan aplikasi di 
Android tersebut. Kamu akan 
dihadapkan langsung pada 
menu setting. Masukkan 
nama setting baru di 
“Nickname”. Masukkan 
password yang telah kamu 
buat di RealVNC yang ada di 
PC di kotak isian 
“Password”. Masukkan 
alamat IP yang muncul di 
system tray PC tadi ke kotak 
isian “Address”. Untuk 
“Port”, kamu dapat 
melihatnya dengan mengklik-
dobel ikon VNC di system 
tray, lalu klik tab 
[Connection]. Lihat 
keterangan port di sana.

5 Tap [Connect]. Pilih 
resolusi layar PC yang akan 
ditampilkan di tablet di menu 
“Color Format”. Agar tidak 
terlalu berat, kamu bisa 
memilih [64 color (1bpp)] 
saja. Jangan lupa untuk 
mencentangi opsi [Local 
mouse pointer] dan juga 
opsi [Force full-screen] 
agar layar PC tampil penuh di 
layar tablet atau ponsel. 
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6 Layar komputer akan 
tampil di layar tablet 
atau ponsel Android. 
Kamu bisa mengontrol 
desktop PC dengan 
beberapa metode. 
Aktifkan mouse tersebut 
dengan menekan 
tombol menu lalu men-
tap [Mouse @] dari 
menu yang muncul. 
Kamu juga bisa memilih 
“Input Mode” dan pilih 
teknik memasukkan 
data dan mengontrol 
desktop dari pilihan 
yang ada.

7 Kamu bisa 
mengelolanya dari jauh 
(remote) untuk 
mengambil data yang 
tertinggal. Kamu 
memang tidak dapat 
langsung mengambil 
data di PC untuk 
dimasukkan ke ponsel. 
Namun, kamu bisa 
mengontrol PC yang di-
remote untuk 
mengirimkan e-mail 
berisi file yang 
tertinggal. Jalankan 
browser, akses akun e-
mail, lalu kirimkan data 
penting ke akun e-mail 
kamu yang lain.

8 Jika semua urusan sudah tuntas, pastikan kamu menutup koneksi antara PC dan ponsel dengan 
menekan tombol menu lalu men-tap [Disconnect]. Jika membutuhkannya lagi, kamu bisa 
melakukan proses koneksi dengan cara yang sama dengan sebelumnya.
Biasanya, alamat IP yang dimasukkan sebelumnya akan tetap tercatat. 

(Yuliandi Kusuma)
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Bekerja Mobile

Bekerja Mobile
dengan Tablet Android

Cara praktis melakukan aktivitas dengan tablet berbasis si Robot Hijau.

Komputer  tablet  makin  mendunia  berkat  kepraktisannya.  Ragam  sistem  yang  digunakan  pun 
bervariasi.  Ada  iOS untuk  iPad,  ada  pula  BlackBerry  yang menjadi  pendukung komputer  tablet 
keluaran  terbaru,  PlayBook.  Namun,  tablet  yang  saat  ini  banyak  beredar  di  pasaran  malah 
menggunakan sistem operasi Android.

Hal  ini  bisa  dimaklumi,  mengingat  sistem operasi  bikinan  Google  ini  bersifat  open source dan 
didukung banyak vendor komputer komputer tablet. Rata-rata komputer komputer tablet Android 
yang beredar saat ini menggunakan sistem operasi Android 2.1 (Éclair) dan 2.2 (Froyo). Bahkan, 
beberapa di antaranya ada yang masih menggunakan versi Donut.

Google  sendiri  sebenarnya  tidak  merancang  Éclair  dan  Froyo  untuk  digunakan  di  komputer 
komputer  tablet.  Namun  dengan  modifikasi  firmware oleh  para  vendor,  kedua  sistem operasi 
tersebut dapat digunakan di sabak digital. Untuk penggunaan di komputer tablet, Google sendiri 
merilis versi Honeycomb yang memang diperuntukkan di gadget berlayar besar.

Banyak Pilihan Tablet
Ada banyak pilihan tablet berbasis Android. Yang  beken misalnya Samsung Galaxy Tab dan Dell 
Streak. Pilihan lainnya adalah produk keluaran Archos, Huawei, Acer, Asus, hingga Toshiba. Merek 
lokal pun juga ada seperti Tabulet, Axioo, dan juga Zyrex. Yang cukup menarik perhatian adalah 
pengekor  “iPad”  dan  “Galaxy  Tab”  bersistem Android  produksi  China  yang  dibanderol  dengan 
murah.

Ini  membuktikan  bahwa  tablet  Android  menjadi  favorit  karena  pilihannya  yang  cukup  banyak. 
Tablet Android ini juga menjadi pilihan para pekerja mobile yang menginginkan gadget lebih praktis 
daripada netbook yang sudah mungil.
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Pertanyaan berikutnya kemudian muncul:  apakah sistem operasi  tablet ini  mendukung aktivitas 
pekerja mobile? Tentu saja. Layar tablet Android yang besar bahkan lebih nyaman digunakan untuk 
mengelola dokumen. Kuncinya adalah pada aplikasi yang digunakan. Pemilihan aplikasi yang tepat 
akan membuat tablet menjadi lebih optimal bagi mobile worker. Anda tinggal tanyakan saja pada 
diri Anda, apa yang Anda butuhkan. Apakah Anda ingin mudah mengelola dokumen dari mana saja 
atau ingin mudah melakukan rapat tatap muka meski berada di perjalanan? 

Mungkin Anda juga membutuhkan pendukung yang memudahkan Anda berpresentasi kapan saja 
dan melakukan  break-down ide dan rencana kerja? Jika hal  itu yang menjadi  kebutuhan Anda, 
beberapa  aplikasi  yang  ada  akan  membuat  Anda  seakan  berada  di  ruang  kerja  setiap  waktu. 
Semuanya gratis dan siap diunduh dari Android Market.

Selain itu, e-mail, GPS, kirim-terima pesan, dan Wi-Fi merupakan fasilitas standar di tablet Android. 
Pada beberapa tablet Android low-end biasanya hanya tersedia koneksi Wi-Fi. Tetapi yang mid dan 
high-end menyediakan koneksi 3G dan jaringan selular untuk menelepon dan akses Internet secara 
mobile.

Akses Dokumen dari Mana pun 

Kini Anda tidak perlu membawa seluruh pekerjaan di tablet Android. Anda cukup menyimpannya ke 
layanan file hosting atau cloud computing. File yang disimpan kemudian dapat diakses dari mana 
saja lalu diunduh ke tablet tersebut. 

Banyak layanan file hosting gratis. Salah satunya adalah DropBox yang juga menyediakan aplikasi 
client untuk tablet Android. Dengan aplikasi ini, Anda juga bisa meng-upload data yang telah diolah 
sekaligus men-share-nya ke rekan kerja Anda. Dengan DropBox, Anda tidak perlu lagi membawa 
flash drive ke mana-mana.

DropBox yang digabungkan dengan aplikasi pengolah dokumen mobile seperti ThinkFree atau Olive 
Office (semuanya gratis), Anda bisa membuat tablet menjadi komputer pengolah dokumen dengan 
kapasitas besar dan portabel. Berikut cara memanfaatkan DropBox.

1 Buatlah akun DropBox. Akun versi gratisnya menyediakan kapasitas 
simpan hingga 2GB. Ini cukup untuk menyimpan dokumen kerja. Untuk 
meng-upload sebuah  file dokumen,  silakan  menggunakan  fasilitas 
Upload di Dropbox via browser. Pastikan format  file yang di-upload ke 
DropBox telah memiliki aplikasi pengedit yang sesuai. Misalnya untuk 
file  DOC,  install-lah  aplikasi  pengolah  kata  seperti  ThinkFree  atau 
sejenisnya. 

2 Instal  DropBox  untuk  Android  dari  Android  Market.  Selanjutnya, 
jalankan aplikasi tersebut. Pilih I’am already a DropBox user. Sebagai 
langkah  awal,  lakukan  login dengan  username dan  password  Anda. 
Tunggu  beberapa  saat  hingga  pesan  Loggin  in menghilang.  Pada 
jendela  akun  DropBox,  Anda  sudah  bisa  melihat  file  yang  telah  di-
upload sebelumnya.

3 Jika ada bagian yang hendak diedit atau ditambahi teks, pilih bagian 
teks  atau  dokumen  tersebut  hingga  muncul  kursor.  Untuk  mulai 
mengetikkan teks, pilih tombol berikon keyboard di bagian atas jendela 
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aplikasi. Ketikkan teks yang diinginkan dengan  keyboard virtual atau  keyboard fisik tablet Anda. 
Jika ingin menghapus sebagian teks, pilih tombol berikon segitiga di toolbar atas. Pilih bagian awal 
teks  yang  hendak  diseleseksi  lalu  pilih  bagian  akhir  teks.  Pilih  dan  tahan  pada  bagian  yang 
terseleksi, lalu pilih Cut untuk menghapus.

4 Jika ada teks yang hendak ditebalkan 
(bold)  atau dimiringkan (italic),  seleksi 
dulu  teks  tersebut.  Selanjutnya  tekan 
tombol  menu  dan  pilih  opsi 
Formatting.  Selanjutnya,  pilih  opsi 
Bold untuk  menebalkan,  Italic untuk 
memiringkan  teks,  atau  Underline 
untuk  menggarisbawahi.  Jika  ingin 
mengubah  ukuran  dan  warna  huruf, 
pilih Font. 

5 Jika  sudah  selesai,  Anda  bisa 
menyimpannya  dengan  menekan 
tombol  berikon  disket.  Jika  ingin 
menyimpannya sebagai file yang berbeda, tekan tombol menu, lalu pilih File > Save As. Ketikkan 
nama dokumen baru, tentukan folder simpannya, lalu pilih Save.

Selain DropBox, Anda juga bisa menggunakan layanan lain sejenis seperti Box.net, SpiderOak, dan 
SugarSync. Aplikasi  client untuk ketiga layanan  file hosting tersebut tersedia juga dalam format 
Android dan dapat diunduh gratis. Cara pakainya pun tidak berbeda jauh, hanya kapasitas simpan 
datanya yang berbeda. 

Mudah Brainstorming

Dalam  bekerja,  pasti  Anda  sering  melakukan  rembugan  ide  atau  brainstorming.  Untuk 
memudahkan  mencatat  dan  melakukan  perincian  (break-down)  sebuah  ide,  teknik  pemetaan 
gagasan  (mindmapping)  dapat  membantu  Anda  melakukan  brainstorming.  Dengannya,  ide-ide 
yang digambar dalam bentuk diagram, maka kelebihan dan kekurangannya dapat ditelusuri. 

Teknik mind map dapat digunakan juga untuk membuat struktur (misalnya organisasi), melakukan 
pemecahan  masalah,  membuat  keputusan,  dan  juga  menyusun  cerita.  Thinking  Space akan 
membantu Anda membuat mind map di Android sehingga ide-ide dalam pekerjaan dapat tercatat 
runut. Anda pun tak perlu lagi mencoret-coret kertas. Setelah tersusun, mind map hasil rembugan 
tadi kemudian dapat dikirim ke rekan kerja atau klien via e-mail.

1 Jalankan Thinking Space setelah Anda instal dari Android Market. Untuk membuat peta ide atau 
mind map baru,  pilih  New MindMap.  Jika  ingin melihat  panduan pakai  aplikasi,  pilih  Getting 
Started.  Ketikkan nama  mind map yang hendak dibuat di pilihan  MindMap Title lalu tap  OK. 
Layar kosong dengan kotak berisi teks judul mind map akan muncul di layar. Anda bisa membuat 
peta-peta ide dari sini.

2 Misalnya Anda mendapat proyek baru, Anda bisa merunutkan tantangan, keuntungan, dan hal 
yang harus diantisipasi di sini. Untuk membuat  subnode baru, pilih  node utama lalu pilih tombol 
kotak berwarna hijau dengan ikon tanda plus. Selanjutnya ketikkan teks yang hendak dimasukkan 
ke subkotak baru tersebut.
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3 Anda  bisa  mengubah 
tampilan  subnode dengan 
memilih  dua  kali  kotak 
tersebut  lalu  pilih  Node. 
Anda bisa mengubah warna 
node dengan  memilih 
Color dan  memilih  warna 
yang  tersedia.  Pilih 
Graphic jika  ingin 
mengubah bentuk subnode. 
Jika  sudah,  ketuk  dua  kali 
area kosong untuk kembali 
ke layar  sebelumnya.  Buat 
lagi  subnode lainnya sesuai 
yang  dibutuhkan.  Jika  ada 
subnode yang  hendak 
dibuang,  Anda  tinggal 
memilih  subnode tersebut  lalu pilih kotak dengan ikon tanda silang merah.  Subnode lalu akan 
terhapus.

4 Anda bisa membuat hubungan antara satu node dengan node lainnya secara khusus. Untuk itu, 
ketuk dua kali  node yang hendak dihubungkan ke  node lain secara khusus,  lalu  pilih  Tools > 
Relations. Pilih dan tarik  node utama ke  node yang hendak dihubungkan hingga muncul tanda 
panah. Lalu pilih Done. 

5 Anda bisa mengeskpor  mind map yang dibuat menjadi gambar untuk kemudian dikirimkan ke 
rekan kerja. Caranya, tekan tombol Menu, pilih Export lalu pilih Image. jika ingin dikirim melalui 
Gmail,  pilih  Gmail.  Beberapa pilihan layanan  file hosting juga tersedia. Ikuti  wizard pengiriman 
selanjutnya hingga tuntas.

Ada  pilihan  beberapa  aplikasi  mind  map lain  seperti  Mind  Memo,  Smart  Diagram  Lite,  atau 
ThinkWise. Yang terakhir adalah layanan untuk membuat  mind map secara  online.  Selanjutnya, 
Anda dapat mengaksesnya secara fleksibel dari mana saja.

Berpresentasi di Mana Saja

Pekerjaan Anda selalu berkaitan dengan urusan presentasi  dan penawaran? Yang satu ini  pasti 
cocok  untuk  Anda.  Dengan  MightyMeeting,  Anda  bisa  menyimpan  file presentasi  Anda  secara 
online di jagat maya. Ketika bertemu dengan seseorang yang potensial untuk dijadikan nasabah 
atau klien, Anda tinggal mengaksesnya. 

Ketika bertemu klien di sebuah kantor, Anda tinggal memintanya untuk mengakses MightyMeeting 
dari  browser di komputer, ponsel pintar,  atau komputer tablet yang ia gunakan. Selanjutnya, ia 
dapat menyaksikan presentasi yang Anda kelola dari komputer tablet Android via browser secara 
online. Cara ini sangat praktis karena Anda tak perlu repot menenteng notebook lagi. Bagaimana 
cara menggunakannya? Ini dia:

1 Anda harus membuat akun terlebih dulu di  MightyMeeting via  browser PC. Setelah membuat 
akun,  upload  file presentasi yang Anda perlukan. Klik  Upload a file dan pilih  file yang hendak 
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diunggah.  Selanjutnya,  klik 
Upload.  Kini,  Anda tinggal 
meng-install aplikasi 
MightyMeeting  ke   tablet 
Android.  Aplikasi  ini 
tersedia  gratis  di  Android 
Market. Lalu, lakukan login. 
Ketikkan alamat  e-mail dan 
password. Pilih Login.

Setelah  login, cek Room ID 
Anda  untuk  diberikan  ke 
klien atau rekan kerja yang 
hendak  mengakses 
presentasi. Tap Profile dan lihat keterangan Room ID. Selanjutnya, akses file presentasi Anda di 
File. Pilih file presentasi yang hendak  dipresentasikan.  Tap tahan  file presentasi yang diinginkan 
hingga muncul  menu. Pilih opsi  Start a Meeting untuk mulai  menjalankan presentasi.  Tunggu 
beberapa saat hingga presentasi berjalan di layar komputer tablet.

2 Mintalah klien atau rekan kerja mengakses alamat  MightyMeeting. Masukkan Room ID milik 
Anda pada kotak isian Join a Meeting di halaman depan website. Klik Go. Klien atau rekan kerja 
akan  melihat  presentasi  yang  Anda  jalankan  di  tablet.  Anda  langsung  dapat  menjalankan 
presentasi.  Klien  serta  rekan  kerja  dapat  memperhatikan  presentasi  di  layar  browser Internet 
mereka sambil mendengarkan Anda berbicara. 

3 Anda  bisa  mengelola  presentasi  dengan  menekan  tombol  menu  lalu  memilih  opsi  yang 
dinginkan. Untuk maju ke slide berikutnya, pilih Next. Anda bisa menampilkan slide urutan tertentu 
dengan  memilih  Choose  Slide.  Lalu,  pilih  slide dari  jajaran  thumbnail yang  muncul.  Setelah 
presentasi selesai, Anda tinggal menekan tombol menu lalu pilih End Meeting untuk menyudahi.

Rapat di Perjalanan

Rapat  saat berlibur atau sedang berada di  perjalanan? Asalkan Anda tetap bisa berkonsentrasi 
untuk  melakukan  dua  aktivitas  sekaligus,  hal  tersebut  dapat  dilaksanakan  dengan  mudah. 
Manfaatkan saja layanan  ooVoo yang menyediakan layanan  call  conference dan juga  video call  
conference. 

Layanan ini bisa dipakai gratis untuk rapat dengan tiga pengguna sekaligus. Lebih dari itu, ada 
banderolnya.  Jika  lawan bicara  mengakses  lewat  notebook,  Anda  bisa  mengakses  lewat  tablet 
Android berfasilitas dual-camera untuk melakukan video call. Jika tidak ada, gunakan saja audio call  
conference. Cara melakukannya: 

1 Pastikan rekan atau klien yang diajak rapat memiliki aplikasi ooVoo di perangkat atau komputer 
mereka masing-masing. Pastikan juga mereka memiliki akun ooVoo. Setelah menginstal ooVoo for 
Android beta dari Android Market, jalankan aplikasi tersebut. Jika belum memiliki akun, pilih Create 
new account dan ikuti  wizard registrasi akun. Jika sudah, masukkan ooVoo ID dan  password di 
jendela awal,  lalu pilih  Sign in.Tunggu beberapa saat.  Di  jendela berikutnya,  masukkan kontak 
rekan-rekan yang  hendak  diajak  rapat  online.  Lalu  pilih  Add contacts.  Selanjutnya  masukkan 
nama atau  ID dari  rekan  tersebut.  Setelah  terdeteksi  ada,  pilih  nama kontak  tersebut,  dan  di 
jendela berikutnya pilih Add. 
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2 ID teman akan masuk ke dalam daftar kontak Anda. 
Jika ingin menelepon melalui jalur VoIP atau chat dengan 
salah  satu  rekan  di  daftar  kontak,  langsung  saja  pilih 
namanya. Lalu pilih aktivitas:  Start a video call untuk 
menelepon  tatap  muka  atau  Start  a voice call untuk 
menelepon dengan VoIP. Jika ingin melakukan conference 
call atau  rapat  online dengan  dua  rekan  lain  secara 
bersama-sama,  tekan  tombol  menu,  lalu  pilih  Multi 
party.  Centangi  nama teman yang hendak diajak rapat 
bersama.  Lalu  pilih  OK.  Jika  ingin  melakukan  rapat 
dengan panggilan suara, pilih Start a voice call. 

3 Untuk  video call - jika komputer tablet memiliki  dual 
camera – pilih Start a video call. Tunggu hingga aplikasi 
melakukan panggilan. Nama kontak yang dipanggil akan 
muncul  di  bagian  atas  jendela  aplikasi.  Jika  sudah 
tersambung dan rekan yang diajak rapat merespon, ikon 
telepon  akan  berwarna  merah.  Anda  langsung  dapat 
melakukan rapat. Jika sudah selesai pilih End call.

4 Jika ada ajakan dari rekan atau klien untuk melakukan 
rapat secara online dan muncul panggilan di layar tablet, 
pilih  Answer.  Cara  ini  akan  jauh  lebih  ekonomis 
dibandingkan  jika  Anda  menggunakan  tablet  Android 
dengan berlangganan paket data Internet.  Rapat  online 
lewat panggilan telepon bersuara atau pun bervideo bisa 
dilakukan dari mana saja.

Masih banyak aplikasi pendukung lain yang dapat Anda manfaatkan. Hampir semuanya gratis dan 
Anda boleh mendayagunakannya hingga maksimal. Beberapa aplikasi dapat membuat tablet Anda 
menjadi  peranti  scanner dokumen portabel  seperti  CamScanner.  Ada juga yang memungkinkan 
Anda  berkirim  faksimile  secara  online dan  mobile,  misalnya  dengan  bantuan  aplikasi  mFax, 
MobileFax, dan aplikasi lainnya.

Nah,  cukup  dengan  membawa  sabak  digital  yang  mungil  dan  praktis,  Anda  tidak  perlu  repot 
menenteng  laptop  lagi.  Semua  keperluan  untuk  bekerja  di  mana  saja,  ada  di  sini.  Harga 
perangkatnya pun lebih terjangkau. Hmm, siapa tak suka, bukan? 

Mengelola Kartu Nama 
Kartu nama  adalah alat utama para pebisnis. Maklum, sebagai pebisnis, tentu Anda akan bertemu 
banyak orang. Saat bertemu rekan baru, kartu nama biasa dipertukarkan. Selanjutnya, data kartu 
nama tersebut pun wajib dimasukkan ke dalam daftar kontak di tablet.

Aplikasi  CamCard akan memudahkan kegiatan tersebut. Dengan bantuan kamera tablet, aplikasi 
akan memindai kartu nama lalu mengubahnya menjadi teks. Aneka data tersebut kemudian secara 
otomatis akan diidentifikasi dan dimasukkan ke dalam daftar kontak. Dengan cara ini, pendataan 
menjadi lebih praktis dan mudah.

Anda  cukup  menjalankan  aplikasi  yang  telah  di-download dan  di-install dari  Android  Market. 
Selanjutnya siapkan kartu nama yang hendak dipindai. Pada jendela utama aplikasi, pilih Capture 
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Card.  Kamera  lalu  akan 
aktif.  Bidikkan  kamera 
dari  atas  kartu  nama. 
Lakukan  dengan  tepat 
agar  area  yang  dipindai 
tidak  lebih  atau  kurang. 
Lalu,  tekan  tombol  untuk 
mengambil  kamera 
(bergambar lingkaran dan 
rana kamera).

Aplikasi  akan  secara 
otomatis memindai isi dari 
kartu  nama.  Setelah 
dipindai,  aneka  data 
tersebut akan dimasukkan 
ke dalam sebuah formulir 
yang  terdiri  dari  susunan 
kontak, dari nama, nomor telepon, hingga alamat. Ceklah apakah hasil  pindai sesuai dengan isi 
kartu nama. Jika masih banyak kesalahan data, pilih  Discard dan potretlah lagi kartu nama. Jika 
tidak  terlalu  banyak  kesalahan,  Anda  bisa  memperbaiki  sedikit-sedikit  data  yang  muncul. 
Selanjutnya, pilih Save. Lalu pilih daftar kontak yang hendak diperbaru datanya. Biasanya tersedia 
pilihan untuk memasukkan data tersebut ke daftar kontak komputer tablet dan daftar kontak akun 
e-mail. Jika sudah dipilih, pilih OK.

Aplikasi  akan melakukan penyimpanan data kartu nama baru tersebut.  Coba cek daftar  kontak 
yang dipilih dan lihat apakah data baru telah muncul di sana. Biasanya foto kartu nama yang Anda 
buat akan menjadi foto identitas dari kontak baru tersebut. Jika sebelumnya Anda pernah memotret 
kartu nama dan belum dipindai, Anda bisa memasukkan dan memindainya lewat Load Image. Pilih 
gambar dan lakukan pengidentifikasian dengan cara yang sama. Daftar  kartu nama yang telah 
Anda pindai akan masuk ke dalam menu Card Holder.

Apabila Anda tak memiliki kartu nama, manfaatkan aplikasi AppCard. Anda tidak perlu mencetak 
kartu  nama jika  menggunakan  layanan  AppCard.  Dengannya,  Anda  bisa  membuat  kartu  nama 
digital yang cukup diperlihatkan ke klien untuk dipindai menggunakan barcode reader atau dikirim 
melalui  e-mail.  Kartu nama ini  memang dapat  dibentuk  dalam wujud QR code sehingga dapat 
dipindai. Selain itu, Anda juga bisa men-share-nya melalui Facebook, e-mail, dan Twitter. 

(Yuliandi Kusuma – Kontributor)
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Bekerja Mobile

Google Docs:
Bekerja dari Mana Saja

Anda berada di tengah kemacetan. Padahal lima menit lagi rapat dengan mitra 
bisnis dimulai. Semua sudah hadir kecuali Anda yang masih berada 20 kilometer 
dari ruang rapat. Lantas bagaimana? Apakah Anda akan kehilangan momentum 

yang bisa menghilangkan kontrak bisnis milyaran rupiah? 

Untunglah ada solusi dokumen online yang memungkinkan Anda meminta rekan kerja atau 
bawahan Anda melakukan presentasi bisnis menggantikan Anda. Karena semua dokumen 
berada  di  Internet,  rekan  atau  bawahan  Anda  akan  bisa  mengunduh  aneka  dokumen 
presentasi (dan pendukung yang diperlukan) dengan mudah. Dengan demikian, presentasi 
akan tetap bisa dilakukan tanpa harus menunggu kedatangan Anda.

Skenario semacam itu bukan mustahil terjadi dalam kehidupan kita. Di tengah suasana kota 
Jakarta, terjebak dalam sebuah kemacetan ibarat masuk ke dalam sebuah “neraka”. Namun, 
dengan kehadiran teknologi (khususnya Internet), momok kemacetan yang menakutkan itu 
akan bisa dimusnahkan. Ini karena teknologi Internet telah menyediakan sarana dan fasilitas 
bekerja secara online.

Dengan semua file pekerjaan yang berada di Internet, bukankah ini artinya karyawan tidak 
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perlu lagi datang secara fisik di kantor? Memang, itu merupakan salah satu implikasi dari 
penerapan aktivitas bekerja secara online. 

Untuk  Anda  yang  belum  “ngeh”  dengan  Google  Docs,  ini  merupakan  sebuah  layanan 
dokumen gratis  berbasis  Web.  Dalam Google  Docs,  tersedia  aneka aplikasi  perkantoran 
layaknya  Microsoft  Office,  seperti  pengolah  kata  (word processor),  aplikasi  spreadsheet, 
serta aplikasi presentasi. Kita bisa langsung menggunakan aneka aplikasi ini secara gratis 
dan seketika (instan) secara online. 

Kelebihan dari metode ini adalah kita tidak perlu memasang aplikasi  office di PC. Karena 
berada di Internet, kita juga bisa mengaksesnya kapan saja dengan mudah, cukup dengan 
melakukan login ke Google Docs. Dokumen yang kita buat pun juga tetap bersifat privat dan 
aman karena hanya bisa dilihat oleh kita dan orang-orang yang kita kehendaki.

Namun, bagaimana memanfaatkan Goole Docs untuk menjalankan aktivitas perkantoran? 
Nah, cobalah menyimak panduan yang kami sajikan dalam laporan utama kali ini. 

Perangkat yang Diperlukan

Untuk  memakai 
Google Docs secara 
optimal, Anda perlu 
beberapa  peranti. 
Peranti  pertama 
adalah  PC  atau 
tablet.  Anda  bisa 
juga  menggunakan 
smartphone untuk 
mengakses  Google 
Docs dan membuat 
dokumen  Anda. 
Namun  mengakses 
via  smartphone ini 
tidak  disarankan 
karena  ukuran 
layarnya yang kecil. 

Selain  itu  untuk  mengakses  Google  Docs  diperlukan  akun  Google/Gmail,  serta  koneksi 
Internet.  Jika  Anda  belum memiliki  akun  tersebut,  silakan  melakukan  registrasi  terlebih 
dahulu.  Registrasi  ini  gratis.  Sementara  itu  koneksi  Internet  diperlukan  karena  semua 
pekerjaan akan dilakukan di server Google. Karena itu, penggunaan koneksi Internet yang 
andal dan stabil merupakan suatu keharusan. Adalah lebih baik lagi jika koneksi Internet ini 
bersifat tak terbatas (unlimited). 

Mulai Menggunakan Google Docs

Seperti  telah diuraikan sebelumnya,  untuk bisa memanfaatkan Google Docs, Anda harus 
memiliki akun di Google terlebih dulu. Jika Anda sudah memiliki akun di Google atau Gmail, 
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Anda bisa melewati 
bagian  ini.  Namun, 
jika  Anda  belum 
memiliki  akun  di 
Google,  silakan 
lakukan  registrasi. 
Caranya  mudah, 
pertama,  kunjungi 
Gmail dan  klik 
Create  Account 
atau  ke  situs  Web 
Google  Docs dan 
klik opsi Create an 
account  now. 
Setelah  itu,  isikan 
semua  baris  yang 
ada  sesuai  dengan  data  diri  Anda.  Ikuti  petunjuk  selanjutnya  dan  tidak  berapa  lama 
kemudian, akun Google Anda akan aktif. Jika sudah aktif, gunakan username dan password 
Google/Gmail Anda untuk login ke Google Docs. 

Setelah sampai di situs Web Google Docs, silakan lakukan langkah ini:

1  Saat muncul halaman login situs Google Docs, masukkan username Google atau Gmail 

Anda lengkap dengan password-nya. Lalu klik Sign in. 

2 Anda akan dibawa ke tampilan awal Google Docs. Untuk mulai membuat dokumen, klik 

tombol  New 
Document  yang 
ada  di  pojok  kiri. 
Lalu  pilih  file yang 
akan  dibuat. 
Terdapat  beberapa 
file yang  bisa 
dipilih  yakni 
Document (untuk 
membuat dokumen 
Word), 
Spreadsheet 
(untuk  membuat 
dokumen  Excel), 
atau 
Presentations 
(untuk  membuat 
dokumen presentasi). 
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3 Setelah  memilih,  akan 

tampil  sebuah  jendela  baru 
pada  browser Anda. 
Misalnya,  jika  Anda  memilih 
Document,  pada  browser 
Anda  akan  tampil  sebuah 
menu  yang  mirip  dengan 
tampilan Microsoft Word atau 
OpenOffice.  Dalam  jendela 
itu,  Anda  akan  bisa 
mendapatkan  semua  fungsi 
pengolah  kata  layaknya 
menggunakan  Microsoft 
Word atau OpenOffice. Hanya 
saja, perbedaannya adalah, Anda mengaksesnya via browser. 

Sampai di sini, Anda sudah bisa membuat dokumen baru. Mulailah mengetikkan dokumen 
Anda di layar ini sampai selesai. Lakukan perubahan font, pengaturan paragraf, dan lainnya 
sesuai keperluan layaknya menggunakan Microsoft Word. 

4 Setelah  dokumen  selesai  dibuat  dan  disunting  sesuai  kebutuhan,  silakan  simpan 

dokumen ini. Caranya, klik tombol File dan pilih Save. Jika dokumen Anda belum memiliki 
nama, Anda bisa melakukan penggantian nama dokumen dengan cara memilih File dan lalu 
memilih  Rename.  Ketikkan nama dokumen yang diinginkan dan lalu klik  OK.  Dokumen 
Anda kini sudah tersimpan di server Google. 

Menyimpan Dokumen di Komputer

Anda telah selesai membuat dan menyunting dokumen. Dokumen ini pun sudah tersimpan 
dengan aman di server Google. Lantas, bagaimana cara menyimpan dokumen ini jika Anda 
ingin memiliki arsipnya? 

Untuk  melakukannya,  login-lah  dahulu  ke  Google  Docs.  Setelah  itu,  pada  layar  utama 
Google Docs, akan tampil aneka  file atau dokumen yang telah dibuat sebelumnya. Untuk 
menyimpan, lakukan langkah ini: 

1 Lewatkan mouse pointer pada daftar file yang tertera pada layar. 

2 Saat mouse pointer berada di atas sebuah dokumen, di bagian kanan nama dokumen itu, 

akan muncul teks bertuliskan Action. Kliklah teks tersebut. 

3 Akan muncul menu dengan sedereten perintah. Kliklah perintah Downoad. 

4 Akan muncul  jendela  Convert and Download.  Pada baris  Document,  akan muncul 
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format  dokumen  yang  akan 
dipakai  oleh  dokumen  yang 
kita  akan  unduh.  Anda  bisa 
mengubah  format  ini  ke  tipe 
lain  sesuai  dengan 
kebutuhan.  Jika  format 
dokumennya  sudah  sesuai, 
silakan klik Download. 

5 File atau  dokumen  yang 

diunduh tadi kini telah berada 
di  komputer Anda.  Anda bisa 
menyuntingnya secara offline atau menyimpannya dalam media lain sebagai arsip. 

Menandai Dokumen Tertentu

Jika kita sudah membuat banyak dokumen, daftar file yang disimpan oleh Google Docs akan 
bertambah panjang.  Karena Google  tidak menggunakan sistem folder  untuk  menyimpan 
dokumen yang dibuat, Anda harus menggunakan penanda untuk memudahkan pencarian 
sebuah dokumen.  Dengan menandainya  segera setelah Anda menyunting  dan menamai 
dokumen,  Anda  akan  menghemat  banyak  waktu  saat  mencarinya  kelak.  Ini  sebenarnya 
mirip  dengan  fasilitas 
Starred yang  ada  dalam 
Google Mail. 

Mirip seperti  failitas  Starred, 
Anda tinggal mengeklik tanda 
bintang di  samping dokumen 
tertentu  untuk  menandai 
dokumen itu.  Dokumen yang 
ditandai  lalu  akan  memiliki 
tanda  bintang  berwarna 
kuning  di  sampingnya.  Jika 
ingin menandai dokumen lain, 
silakan ulangi saja langkah itu

Berbagi Dokumen dengan Rekan

Setelah dokumen selesai Anda buat, mungkin Anda harus menunjukkannya ke rekan kerja 
atau atasan Anda. Untuk itu, Anda bisa berbagi dokumen dengan rekan atau atasan Anda. 
Dengan demikian, mereka juga akan bisa melihat atau bahkan melakukan perbaikan/koreksi 
terhadap dokumen yang dibuat. Namun, agar rekan atau atasan Anda bisa melihat dokumen 
yang dibuat oleh Google Docs ini, mereka tentu juga harus memiliki akun di Google Docs. 
Jika  mereka  belum  memiliki  akun  di  Google  Docs,  mintalah  mereka  untuk  melakukan 
registrasi terlebih dulu. 
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Untuk berbagi dokumen dengan pengguna lainnya, silakan lakukan langkah ini: 

1 Akseslah Google Docs. Setelah login, Anda akan melihat aneka file atau dokumen yang 

telah dibuat sebelumnya di bagian tengah layar. 

2 Arahkan  mouse pointer ke salah satu dokumen yang akan dibagi  pakai.  Jangan dulu 

mengklik dokumen itu. 

3 Saat mouse pointer berada di salah satu dokumen, akan muncul teks Action. Kliklah teks 

ini. 

4 Akan muncul aneka menu. Kliklah pilihan Share. 

5 Saat  Anda mengklik  pilihan  Share,  akan muncul  tiga opsi  yang bisa dipilih,  masing-

masing  Sharing settings,  E-mail editors/viewer,  dan  E-mail  as attachment.  Pilihan 
Sharing  settings dipakai  untuk  mengatur  apakah  orang  tertentu  bisa  menyunting 
dokumen  yang  dibagi  pakai  via  Google  Docs  atau  tidak.  Sementara  itu  pilihan  E-mail 
editors/viewers memungkinkan Anda bekerja sama dalam menggarap sebuah dokumen. 
Jika pilihan ini dipakai, si penerima e-mail akan menerima link dokumen tersebut. Penerima 
sebaiknya juga memiliki akun 
Google  Docs  agar 
memudahkan  proses 
penggarapan  dokumen. 
Dalam pilihan ini juga tersedia 
opsi  untuk  mengatur  apakah 
si  penerima  e-mail bisa 
menyunting  dokumen  atau 
hanya  bisa  melihat  isinya 
saja. 

Dalam  pilihan  terakhir  (E-
mail  as  attachment),  si 
penerima  akan  menerima 
dokumen  dalam  bentuk  file 
berformat PDF, opendocument, atau RTF (sesuai pilihan Anda). Penerima  e-mail akan bisa 
melihat dokumen ini atau melakukan penyuntingan. Tapi untuk berbagi dengan Anda atau 
anggota tim lain, penyunting dokumen ini harus mengirim file tersebut ini sebagai lampiran 
(attachment). 

Lantas,  apa  sebenarnya  perbedaan  pilihan  E-mail  editors/viewers  dan E-mail  as 
attachment?  E-mail  editors/viewers memungkinkan  sebuah  dokumen  disunting  atau 
digarap  bersama-sama  secara  online tanpa  harus  mengunduhnya.  Jika  ada  satu  atau 
beberapa  anggota  tim  yang  melakukan  penyuntingan,  secara  otomatis  semua  hasil 
penyuntingan itu akan tersimpan di dokumen setiap anggota tim. Ini karena dokumen ini 
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disunting secara  online. Karena itu, semua anggota tim harus memiliki akun Google Docs 
untuk  bisa  memanfaatkan  opsi  ini.  Sementara  pilihan  E-mail  as  attachment tidak 
memungkinkan  sebuah  dokumen  digarap  secara  online bersama-sama.  Jika  sebuah 
dokumen disunting oleh seorang anggota tim, dokumen di anggota tim yang lain tidak akan 
berubah secara otomatis. Penyunting dokumen dengan demikian harus mengirim dokumen 
sebagai  lampiran  e-mail ini  ke semua anggota tim.  Dengan demikian,  sisi  kolaborasinya 
tidaklah sebaik jika pilihan E-mail editors/viewers dipilih. 

Mengunggah Dokumen 

Selain  menggunakan  menu  untuk  membuat  sebuah  dokumen,  Google  Docs  juga 
mengizinkan  Anda  mengunggah  (upload)  dokumen.  Dengan  demikian,  Anda  bisa 
mengunggah  dokumen  apa  pun   (misalnya  presentasi  rapat)  ke  Google  Docs.  Dengan 
demikian, semua orang (termasuk rekan kerja yang sedang berada di kejauhan) akan bisa 
melihat ringkasan rapat serta keputusan yang dibuat dalam rapat. 

Untuk mengunggah sebuah dokumen, silakan ikuti langkah berikut:

1 Login-lah ke Google Docs. 

2 Saat berada di menu utama, kliklah tombol Upload yang berada di bagian kiri atas layar. 

3 Akan muncul jendela Upload Files. 

4 Untuk mengunggah, klik pilihan  Select files to upload.  Akan muncul sebuah jendela 

yang menampilkan aneka file yang akan diunggah.

5 Pilih salah satu dokumen yang diinginkan dan klik tombol Open.

6 Dokumen yang akan diunggah akan ditampilkan pada layar. Ulangi langkah ini  untuk 

mengunggah aneka dokumen lain. 

7 Semua  dokumen  yang  akan  diunggah  akan  ditampilkan  pada  layar.  Klik  tombol 

Destination  collection jika  diinginkan  untuk  mengubah  wadah  penyimpanan  file  atau 
dokumen.  Klik  juga  tombol  Private untuk  menentukan  apakah  semua  orang  bisa 
mengakses dokumen ini atau hanya Anda sendiri atau rekan setim yang bisa melihat dan 
mengaksesnya. 

8 Setelah  itu,  jangan  lupa  untuk  memberikan  tanda  centang  pada  pilihan  Convert 

documents, presentations, spreadsheets, and drawings to corresponding Google 
Docs formats. Pilihan ini akan mengkonversi aneka dokumen sesuai dengan format yang 
benar. Proses upload lalu akan berlangsung. 
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9 Sebagai langkah alternatif, 

Anda  juga  bisa  melakukan 
operasi  drag & drop terhadap 
aneka  file yang  akan 
diunggah.  Caranya,  bukalah 
folder  tempat  dokumen yang 
akan  diunggah  berada.  Lalu 
klik  dan  tarik  dokumen  yang 
diinginkan  dan  jatuhkan 
dokumen  ini  dalam  jendela 
Upload Files. Setelah itu, klik 
tombol Start Upload. 

Dengan semua kelebihan dan 
kemudahan yang ditawarkan Google Docs, Anda dan rekan kerja kini bisa bekerja dari mana 
saja dan bekerja sama secara online. 

Zoho: Solusi Dokumen Online Alternatif

Selain menggunakan Google Docs, Anda juga bisa menggunakan layanan  Zoho yang juga 
gratis.  Jika  Anda  sudah 
memiliki  akun  di  Google, 
Yahoo!,  atau Facebook, Anda 
bisa langsung memanfaatkan 
Zoho  dengan  cara 
memasukkan  username serta 
password Google,  Yahoo!, 
atau Facebook Anda. Namun, 
Anda  juga  bisa  melakukan 
registrasi  tanpa  harus 
menggunakan  akun  Google, 
Yahoo!, atau Facebook. 

Seperti  Google  Docs,  Zoho 
juga  menawarkan  berbagai 
aplikasi  office yang  bisa  dipakai  secara  online.  Anda  juga  bisa  bekerja  bersama-sama 
dengan  rekan  lain  dengan  cara  berbagi  dokumen  atau  file.  Karena  bisa  diakses 
menggunakan akun Google,  Yahoo!,  atau Facebook,  Zoho menawarkan keleluasaan bagi 
pengguna dibandingkan Google Docs. Zoho memungkinkan para pengguna Yahoo!, Google, 
atau bahkan Facebook untuk bekerja sama dengan mudah. 

(Ristianto W.)
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Edit Foto

Edit Foto
Langsung di Tablet & Ponsel

Ini dia cara gampang memperbaiki jepretan kamera ponsel untuk di-upload ke 
Facebook atau Twitter.

Kini  meng-update foto di Facebook dapat dilakukan dari mana saja, termasuk ponsel. Jepret 
obyek dengan kamera ponsel atau tablet, kemudian langsung saja unggah ke akun Facebook. 
Berkat aplikasi Facebook Mobile, hal tersebut jadi mudah. Tidak hanya untuk Facebook, unggah 
foto ke Flickr atau berbagi  link foto di  Twitter juga dapat dilakukan dari  ponsel atau tablet 
setelah objek kamu bidik dan rekam.

Sayangnya, cara ini punya kelemahan. Kualitas jepretan kamera ponsel dan tablet biasanya 
kurang bagus sehingga seringkali  foto harus diedit.  Seringnya, foto-foto di album  mobile di 
layanan jejaring sosial jarang diisi foto-foto berkualitas apik. Nah, agar lain kali foto yang kamu 
upload terlihat bagus, kamu bisa mengeditnya dari ponsel atau tablet.

Lho,  memang ada aplikasi  pengolah  foto  untuk  ponsel?  Eits,  jangan salah.  Bahkan Adobe, 
pembuat  aplikasi  Photoshop,  telah  menyediakan aplikasi  Photoshop versi  mobile (bernama 
Photoshop Express). Dengan aplikasi ini, kamu bisa dengan mudah mengedit foto yang mau di-
upload (masih berada di ponsel atau tablet) lalu meng-upload-nya ke akun di Photoshop.com, 
Facebook, atau TwitPic (layanan file hosting untuk pengguna Twitter).

Memanfaatkan Photoshop Express
Sebenarnya ini adalah layanan edit foto online, namun dapat diakses melalui aplikasi mobile. 
Jika kamu menggunakan ponsel atau smartphone berbasis Android, atau menggunakan iPhone 
atau  iPad,  kamu  bisa  menginstal  aplikasi  ini.  Silakan  unduh  installer-nya dari 
http://mobile.photoshop.com atau lewat Android Market dan Apple App Store.

Setelah terinstal, foto atau gambar yang ada di memori  handset ataupun di album foto dari 
akun jejaring sosial yang dimiliki dapat Anda edit. Cara mengelola dan mengolah foto tersebut 
cukup mudah,  seperti  menggunakan aplikasi  Photoshop Elements  di  komputer.  Panduan ini 
dibuat menggunakan ponsel Android.

1 Setelah  terinstal,  jalankan 
Adobe  Photoshop  Express  di 
gadget yang kamu pakai. Untuk 
mengedit  foto  yang  ada  di 
memori  internal  ponsel,  klik 
[PHONE].  Klik  [Edit]  lalu  pilih 
salah  foto  yang ada di  memori 
internal.  Selanjutnya  foto  akan 
ditampilkan  di  jendela  baru 
dengan ikon-ikon pengeditan.
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2 Jika  ingin  mengubah 
komposisi  foto,  pilih ikon paling 
kiri  bergambar  ikon  cropping 
pada jajaran ikon menu di  atas 
foto.  Pilih  [Crop]  jika  ingin 
memotong  bagian  foto.  Pilih 
[Straighten]  untuk meluruskan 
foto  sesuai  horizon  (biasanya 
untuk  foto  pemandangan).  Pilih 
[Rotate]  untuk  memutar 
orientasi  foto  dan  [Flip]  untuk 
membalik (mirroring) foto.

3 Ikon menu kedua berisi menu 
tool koreksi  warna  dan 
pencahayaan foto. Di sini kamu 
bisa  mengoreksi  Exposure, 
Saturation,  Tint,  Black & White, 
Contrast,  dan  Brightness.  Jika 
ingin membuat foto lebih terang, 
pilih  [Exposure].  Usap  foto  di 
layar  ke  arah  kanan  (untuk 
memperterang)  atau  ke  kiri 
(untuk  mempergelap)  foto.  Jika 
sudah, klik ikon tanda centang.

4 Ikon ketiga dari kiri berfungsi 
untuk memberi  efek Soft  Focus 
atau  memperhalus  tampilan 
pada  foto.  Ikon  keempat  berisi 
sejumlah  pilihan  efek  dan 
border (bingkai)  untuk  foto. 
Pilihan  efek di sini lebih banyak 
untuk  efek  warna,  seperti  Pop, 
Rainbow,  dan  sebagainya.  Jika 
ingin bergaya zadul, Anda  bisa 
mencoba  [Warm  Vintage]. 
Geser  jajaran  efek  untuk 
memilih efek yang diinginkan.

5 Beberapa tool dasar tersedia di bagian bawah foto. Untuk merotasi gambar, gunakan tanda 
panah melingkar di bagian bawah foto. Panah merah untuk rotasi ke kiri dan panah hijau untuk 
rotasi  ke  kanan.  Untuk  membatalkan  hasil  editan,  tap tanda  silang.  Jika  sudah  dan  ingin 
menyimpan foto, klik ikon kotak bertanda panah hijau.

Cara pengelolaan untuk iPhone dan iPad tidak jauh berbeda. Hanya  interface-nya saja yang 
sedikit berbeda, sesuai sistem operasi yang digunakan. Pada iPhone dan iPad, selain efek Soft 
Focus, disediakan pula efek Sharpen (untuk mempertajam foto) dan Sketch (untuk mengubah 
foto menjadi bergaya sketsa). 
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Upload ke Facebook
Photoshop Express juga menyediakan fasilitas untuk mengunggah foto yang sudah diedit ke 
sejumlah layanan jejaring sosial  dan  image hosting,  seperti  Facebook,  Photoshop.com,  dan 
TwitPic. Jika kamu mengunggahnya ke TwitPic, maka link dari file foto yang Anda upload bisa di-
share lewat situ.

Tapi  harap diingat  bahwa fasilitas  untuk  men-share ke  TwitPic  ini  hanya tersedia  di  Adobe 
Photoshop Express versi Android. Untuk iPhone dan iPad, cuma tersedia fasilitas untuk meng 
upload foto ke Photoshop.com dan Facebook. Untuk meng-upload foto yang telah diedit, PCplus 
menggunakan iPad.

1 Pada  jendela  berisi  koleksi 
foto  jepretan  kamera,  klik 
tombol  [Upload].  Tunggu 
beberapa  saat  hingga  muncul 
jendela  baru.  Pilih  layanan 
tempat  kamu  hendak  meng-
upload foto hasil edit tadi. Di sini 
kami memilih Facebook sebagai 
target  upload.  Aplikasi  akan 
berkoneksi ke Facebook.

2 Lakukan login pada jendela login Facebook. Setelah login, jendela “Select Photos to Upload” 
akan terbuka. Klik salah foto untuk diunggah. Setelah foto dicentangi, klik [Continue]. Pada 
“Upload Options”, masukkan caption untuk foto lalu klik [Upload]. Proses unggah foto akan 
berlangsung. Setelah terunggah, tanda centang akan muncul pada ikon tombol Facebook.

3 Jika  sudah,  kamu  bisa 
mengecek  foto  yang  kamu 
upload dengan  masuk  ke  akun 
Facebook.  Foto  yang  di-upload 
dari  Adobe  Photoshop  Express 
akan  diberi  keterangan  atau 
label “Adobe Photoshop Express” 
dan  disimpan  di  folder  “My 
Photos  >  Adobe  Photoshop 
Express Photos”. 

(Yuliandi Kusuma)
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Emulator Android

Mencicipi Android 
di PC

Jika belum terpikir untuk membeli ponselnya, kamu bisa mencicipi OS ini di komputer 
kamu.

Bila kamu yang tertarik dengan Android tapi belum mempertimbangkan untuk membelinya, 
kamu bisa mencobanya di PC. Lho, memang bisa diinstal di PC? Ya, memang tidak langsung 
diinstal, tapi dengan Live Android, kamu bisa menjalankannya di layar komputer.

Dengan  Live  CD,  Android  dapat  disulap  menjadi  sistem  operasi  portabel.  Kamu  bisa 
menjalankannya dari cakram data (CD/DVD) ataupun flash drive. ISO file dari Live Android ini 
dapat diunduh dari http://code.google.com/p/live-android. Selanjutnya, tinggal di-burn sebagai 
disc image menggunakan aplikasi CD burning.

Bingung? Enggak perlu. PCplus akan menunjukkan caranya menggunakan media CD.

1 Masuklah ke situs ini. Unduh 2 
file  ISO  liveandroidv0.3.iso.001 
dan  liveandroidv0.3.iso.002  dari 
menu  “Featured  downloads”. 
Semuanya  total  berukuran 
170MB.
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2 Setelah  keduanya  terunduh, 
kamu  harus  menggabungkannya 
menjadi  satu  file  ISO.  Gunakan 
aplikasi HJSplit.

3 Klik-dobel hjsplit.exe untuk menjalankan program. Klik [Join], lalu pilih [Input File]. Pilih 
salah satu file ISO yang kamu unduh tadi.  Klik  [Output]  dan tentukan folder simpan hasil 
gabungan. Klik [Start].

4  Kamu akan mendapatkan file 
ISO liveandroidv0.3.iso. Sekarang, 
jalankan aplikasi CD burning. Pilih 
opsi  untuk  mem-burning disc 
image menjadi  CD/DVD.  Untuk 
Live  Android,  kamu  cukup 
menggunakan CD.

5 Untuk menjalankan 
Android  di  PC, 
masukkan  CD  hasil 
burning ISO  ke  disc 
drive.  Restart,  lalu 
masuklah  ke  setting 
BIOS. Ubah  target 
booting menjadi  disc 
drive.  Tekan  [F10] 
untuk  menyimpannya. 
Tunggu beberapa saat 
karena  PC  akan  me-
restart lagi.

PCplus

file:///E:/My Documents/2011/eBook/eBook Project/ProduktifdenganAndroid/5/http://www. freebytesoftware.com/ download/hjsplit.zip


6 PC akan  booting dari  drive  CD dan otomatis  menjalankan Live Android yang ada di  CD 
tersebut. Tunggu beberapa saat hingga muncul pilihan setting resolusi layar Android. Pilih yang 
sesuai dengan layar monitor lalu klik [Enter]. Tunggu beberapa saat hingga Android berjalan.

Layar Android akan muncul di layar. Kamu bisa mengelolanya dengan mouse. Klik panel di area 
kanan layar untuk memunculkan menu. Jika kamu ingin mengoneksikannya ke Internet atau 
masuk ke jaringan komputer,  tekan [Alt]  + [F1].  Selanjutnya,  masukkan data IP,  Gateway, 
hingga DNS jaringan yang kamu gunakan.

Jika ingin mengganti interface dan konsol Android, tekan [Alt] + [F1] atau [Alt] + F7]. Android 
pun siap beraksi di dalam layar monitor PC. +

Mencicipi Android dengan Emulator

Cara paling mudah dan murah untuk mencoba Android adalah dengan menggunakan Android 
Emulator. Aplikasi ini disediakan gratis oleh situs resmi pengembang Android. Emulator terakhir 
yang dapat kamu gunakan adalah emulator untuk Android versi 2.2. Selanjutnya, kamu tinggal 
mengunduh  aplikasi  installer  berukuran  23MB  untuk  Windows  tersebut  dan  langsung 
menginstalnya.  Installer aplikasi  ini  juga tersedia untuk Mac OS X berbasis  Intel  dan Linux 
(i386).

1 Pastikan PC sudah terinstal Java. Klik-dobel SDK Setup.exe untuk menginstalnya. Ikuti wizard 
instalasi. Jika pada boks “Refresh Sources” terdapat notifikasi “Failed to fetch url...”, klik 
saja [Close].

2 Ubah  setting setup program dari  https menjadi http.  Pada boks “Choose Packages to 
Install”, klik [Cancel]. Pada jendela boks “Android SDK and AVD Manager”, klik [Settings]. 
Selanjutnya, centangi opsi [Force https://… sources to be fetched using http://…]. Tunggu 
hingga boks proses muncul dan menghilang. Tutup jendela “Android SDK and AVD Manager”.

3 Jalankan  installer SDK  Setup.exe  dengan  mengkliknya  dua  kali.  Jendela  installer akan 
muncul  dengan  sejumlah  pilihan  paket  instalasi.  Semua  paket  tersebut  dalam  kondisi 
terseleksi.  Jika ingin mencoba emulator ini  untuk mencicipi  Android,  pilih hanya opsi  “SDK 
Platform Android 2.0. API 5, revision 1”, lalu klik [Accept]. Untuk opsi lainnya, klik opsi 
tersebut satu per satu, lalu pilih [Reject].

4 Jika ingin mencoba membuat aplikasi Android, klik [Accept All] lalu klik [Install]. Tunggu 
hingga jendela “Android SDK and AVD Manager” selesai mengunduh dan menginstal aplikasi. 
Koneksi Internet dibutuhkan untuk melakukannya.
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5 Jika proses instalasi dan pengunduhan paket emulator sudah tuntas, kamu harus membuat 
virtual device terlebih dulu. Pilih [Virtual Devices] di panel kiri pada boks “Android SDK and 
AVD Manager”.

6 Klik  [New]  dan  ketikkan  nama  virtual  device yang  diinginkan.  Pilih  target  atau  sistem 
operasi yang hendak dipakai pada opsi “Target”.

7 Tentukan ukuran dari kartu SD emulasi—namun tidak memerlukan kartu SD sungguhan— 
yang diinginkan. Kamu bisa memasukkan angka 512MB. Selanjutnya, pilih interface dari sistem 
operasi ponsel Android. Pada “Skin”, klik [Built-in].

8 Jika menginginkan tampilan seperti pada ponsel T-Mobile G1 atau HTC Hero, gunakan pilihan 
default di menu “Built-in” tersebut.

9 Jika ingin menggunakan tampilan seperti pada ponsel Motorola Droid, klik opsi [WVGA 854]. 
Lanjutkan  dengan  mengklik  [Create  AVD].  Kini  muncul  pilihan  virtual  device pada  opsi 
[Virtual Devices] di boks “Android SDK and AVD Manager”.

10 Pilih virtual device tersebut, lalu klik [Start...]. Pada boks “Launch Otions”, klik [Launch]. 
Untuk aktivasi awal memang agak lama, namun jendela Android akan muncul dalam sebuah 
jendela baru. P

(Yuliandi Kusuma)
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