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INFOCOMM SOUTHEAST ASIA
JADILAH YANG PERTAMA
InfoComm Southeast Asia akan menjadi pameran regional pertama 
yang didedikasikan untuk Solusi Profesional AudioVisual (Pro-AV) 
terbaru dan Solusi Pengalaman Terpadu.

Diselenggarakan di Bangkok - yang merupakan salah satu tujuan 
wisata paling menarik, eksotis dan dapat diakses di dunia - pameran 
ini akan menghadirkan teknologi terbaik dari peserta pameran 
besar di bawah satu atap, untuk melayani pengunjung dari seluruh 
Asia Tenggara.

Mengingat konvergensi AV dan IT, ini menawarkan integrator dan 
distributor sistem IT kesempatan untuk memperluas bisnis mereka, 
dengan menawarkan solusi AV dan IT lengkap untuk memenuhi 
kebutuhan klien mereka yang semakin kompleks.

Pengunjung tidak hanya akan mendapatkan pengalaman dan 
menjelajahi teknologi AV terbaru, mereka juga akan dapat 
menghadiri sesi pembelajaran gratis yang merupakan ciri khas dari 
semua pertunjukan oleh penyelenggara acara InfoCommAsia. 
Mereka dapat mempelajari tentang tren AV terbaru, apa yang dicari 
klien, dan cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan ini. 



MASA DEPAN IT DAN AV
Ketika pengguna akhir menjadi lebih tergantung dan meresap ke dalam teknologi 
komunikasi - yang berfokus pada penglihatan, suara dan keterlibatan yang lebih dalam 
dengan pengguna - permintaan untuk aplikasi yang mengintegrasikan AV dan IT 
semakin meningkat. Keduanya saling bergantung dan tumbuh dalam kemitraan.

Misalnya, jaringan IT, server, dan teknologi kompresi digunakan untuk berbagi dan 

mendistribusikan pesan audiovisual ke seluruh gedung atau di seluruh dunia.  

Mengingat permintaan atas konten video yang disimpan, ditransfer dan dibagikan terus 
tumbuh, konvergensi teknologi ini tumbuh. Dan karena industri AV global dijadwalkan 
untuk tumbuh sebesar 4,3 persen dari 2018 hingga 2023, sinergi antara AV dan IT 
tentu saja akan berarti pertumbuhan yang sesuai dalam industri IT.



KETIKA IP MEMBERDAYAKAN AV
Jaringan data berbasis IP sekarang menjadi landasan yang harus dimiliki untuk solusi AV 
komersial - dalam bisnis, pendidikan, pemerintah, industri, perhotelan, perawatan 
kesehatan, hiburan, ritel, keselamatan publik, dan setiap pasar lainnya - di mana 
sejumlah besar data audio dan video dapat didistribusikan tanpa batas melalui jaringan 
seperti LAN, WAN atau Internet.

Ambil contoh Microsoft Production Studios, fasilitas seluas 65.000 kaki persegi, dengan 
17 ruang edit video, tiga panggung suara, dua panggung perekaman (insert stage), dua 
ruang kontrol produksi, dan lima ruang audio yang menangani semua komunikasi 
korporat Microsoft. Hingga 2.800 proyek dilakukan setiap tahun.  Tim AV dan IT bekerja 
sama secara erat untuk merancang, menyebarkan, dan skala jaringan AV, sementara 
peralatan audio dan video berbasis IP memungkinkan tim untuk mengerjakan produksi 
di mana saja di kampus yang luas.

MELINDUNGI JARINGAN AV
Jika jaringan AV dapat diibaratkan rumah, IT menyediakan kunci. Keamanan jaringan yang 
baik sangat penting karena jaringan yang sama juga bisa menjadi tempat penyimpanan data 
pribadi, dan menantang karena banyak perangkat tidak memiliki kemampuan keamanan 
dasar. Organisasi yang memiliki jaringan AV akan mendapat manfaat dari profesional IT 
yang memberikan saran tentang opsi apa yang mereka miliki, dari tingkat kontrol 
keamanan hingga bahkan mungkin mengisolasi jaringan. Pada akhirnya, melindungi jaringan 
AV adalah celah kritis yang dapat diisi oleh profesional IT dengan keahlian mereka, karena 
tidak ada satu pendekatan yang berlaku untuk semua sekaligus.



FLASHTRACK AVIXA
AVIXA Flashtracks adalah seminar 
mini kami tempat Anda mendapatkan 
jawaban cepat untuk pertanyaan inti 
terkait AV seperti:

• Apa standar 10 AV teratas yang Anda 
perlukan?

• Bagaimana Anda bisa melindungi sistem AV 
Anda dari peretas?

• Apa alat open-source gratis bernama Wireshark 
dan bagaimana ini dapat membantu Anda 
mengelola jaringan?

• Bagaimana model OSI membantu Anda mengelola 
sistem AV dengan lebih baik?

• Apa persamaan dan perbedaan antara fungsi SIP dan 
H.323, dan bagaimana mereka dapat terhubung melalui 
jaringan?

SOROTAN PEMBELAJARAN: YANG TERBAIK DARI INFOCOMM SOUTHEAST ASIA’S SUMMIT
Konferensi Tingkat Tinggi (“Summit”) ini terdiri dari jadwal harian kesempatan belajar gratis untuk hadir di mana profesional IT dapat terlibat secara mendalam dengan profesional industri 
regional dan internasional terkemuka untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana mereka dapat bekerja dengan teknologi dan tren AV terbaru.

UNTUK DETAIL LEBIH LANJUT TENTANG PROGRAM KTT, BUKA HTTP://WWW.INFOCOMM-SEA.COM/EN/SUMMIT.PHP

SEMINAR TEKNOLOGI
Seminar-seminar ini fokus pada teknologi spesifik dan tren pasar yang melintasi industri. 
Seminar yang sangat diminati oleh para profesional IT meliputi:

• Menjembatani Kesenjangan antara Ruang, Orang, Teknologi oleh Ranjit Singh, CTS-D, 
CTS-I, Konsultan Utama - Teknologi Ruang Kerja, PTS Consulting (Singapore) Pte Ltd

• Mengamankan Media Digital untuk Perusahaan Global oleh Tripleplay Services Asia 
Pte Ltd

Topik lain yang dibahas dalam seminar termasuk Merancang untuk Pengalaman 
Pengguna (termasuk penelitian UX dan teknik desain), Membuat Prosedur Operasi 
Standar, proyek Essential Math for AV yang juga mencakup visual dan proyeksi, 
hukum ohm, audio, skala dan konversi, serta CTS (Spesialis Teknologi 
Bersertifikat) lokakarya persiapan dan ujian tiruan.

TUR TECH
AV Tech Tours memberi pengunjung kesempatan untuk melihat bagaimana teknologi Pro-AV 
digunakan di situs yang diinstal sebenarnya. Situs yang diidentifikasi untuk dikunjungi termasuk 
Aula Pangeran Mahidol dari Universitas Mahidol di Bangkok, yang menawarkan akustik canggih 
dan teknologi pementasan, sebuah universitas yang dilengkapi dengan teknologi AV canggih, 
bioskop yang merupakan salah satu yang pertama menggunakan LED layar, dan taman hiburan.



INFORMASI PAMERAN

Bangkok adalah kota yang paling banyak dikunjungi di dunia pada tahun 2016 dan 2017. Lokasinya yang strategis - sangat dekat dari 
kota-kota besar Asia Tenggara lainnya - menjadikannya gerbang bisnis yang ideal. Hotel ini juga menawarkan perpaduan yang menarik dari 

pesona dunia lama dan kenyamanan modern.
InfoCommAsia - dalam kemitraan dengan operator perjalanan global JTB menawarkan beragam paket perjalanan yang sesuai dengan 

kebutuhan pengunjung. Kami dapat membantu Anda dengan pengaturan penerbangan, akomodasi, dan wisata. Hubungi kantor JTB di negara 
Anda yang tercantum di bawah ini.

Informasi lebih lanjut dan opsi untuk membantu Anda merencanakan kunjungan Anda ke pameran terdapat di 
http://www.infocomm-sea.com/en/travel-plans.php

Tanggal & Jam Buka Pameran:
15 & 16 Mei 10:00 - 18:00
        17 Mei 10:00 - 16:00

Lokasi:
Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC), 
Thailand

Untuk informasi lebih lanjut tentang InfoComm 
Southeast Asia dan untuk menonton presentasi 
video pertunjukan, silakan kunjungi 
www.infocomm-sea.com 

Indonesia
Bobbie Wibowo | PT Panorama JTB Tours Indonesia
T： +62 821 3221 4452
E： bobbie.wibowo@panorama-jtb.com

Laos
Souksakhone Phannavongsa | Champa Holidays (LAO Airlines)
T： +856 21 211059-6
M： +856 20 5552 6487
E： tour@laoairlines.com

Malaysia
Yamaguchi Eri | Japan Travel Bureau (Malaysia) Sdn Bhd
T： +60 3 2141 6399
E： eri_y.my@jtbap.com

Singapura
Karine Choo | JTB Pte Ltd
T： +65 6595 9922
E： karine_c.sg@jtbap.com

Myanmar
Htet Inzali | JTB・Polestar Co Ltd
T： +95 978 929 8575
E： inzali@jtb-pst.com

Kamboja
Kann Keokaknika (Kaknika) | JTB (Cambodia) Co Ltd
T： +855 23 220 428
M： +855 12 226 036
E： kaknika_k.kh@jtbap.com

Filipina

T： +632 894 5528 Ext. 116
E： aizelyn_n.ph@jtbap.com

Vietnam

T： +84 28 7107 7088 Ext. 607 
M： +84 901 3434 13 
E： tu.vh@jtb-tnt.com.vn 

Thailand
Niphawan Choowong | JTB (Thailand) Limited
T： +66 2 230 0455
E： niphawan_c.th@jtbap.com
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KOTA PALING 
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DIKUNJUNGI 
DI DUNIA

Penyelenggara Event Manager Sebuah Proyek Didukung oleh


