ItMU TERAPAN

FAKULTAS

PENGUMUMAN
Nomor

Dengan

: oDl /AKD9/|T-D3KA/15

Kepada Yth.
Dari

Mahasiswa Prodi D3 Komputerisasi Akuntansi
Ka. Prodi D3 KA

Lampiran
Perihal

Proyek Akhir

Hormat,

..

Diberitahukan kepada seluruh Mahasiwa/Mahasiswiyang
melaksanakan proyek Akhir (pA).
Diinformasikan beberapa aturan berikui ini
1.

lurnal Proyek Akhir merupakan salah satu dokunl
wajib dikumpulkan dalarn cD Provek
Akhir. Format jurnar proyek akhj,. d"p"t dirnduh
d:l"llng
htip:

2.

Proyek Akhir. Membuat poster dengan spesifikasi
sebagai berikut
Ketentuan isi minimal poster

i.
ii.

iii.
iv.
b.

:

Mecantumkan judul proyek akhir
Mencantumkan deskripsi aplikasj yang terdiri dari bentuk
aplikasi,

fungsionalitas/fitur, keluaran aplikasi dan penggrLna
aplikasi.
Mencantumkan Nama mahasiswa, NIM mahasiswa, nama pernbimbing
l dan
nama pembimbing 2.
Mencantumkanr Logo Tel U, Narna program Studi
D3 KomputerisasiAkuntansi,
Fakultas tlmuTerapan, dan Unjversitas Telkom

Ketentuan teknis poster
i. Orientasi portrait
ii. Ukuran poster 43

29.-7

cn )< 42 cm

iii. Resotusi minimal 300 dpj (3,507 x 4,962 pixel)
iv. Format gambar tii png, bmp
v. {lkuran file tidak dibatasi

3.

Video profil proyek Akhir.

a.

Ketentuan isi
1. Video terdiridari bagian promo dan bagian
demo.
2-Bagian cover rnecantumkan judul proVek
akhir
3.Bagian isi mencantumkan promo: menjelaskan
pemaparan singkat tentang
produk provek akhir.

4.Bagian isi mencantumkan demo: rnenjelaskan
step bystep cara menggunakan
produk proyek akhir.
5.Bagian penutup/credit title mencantumkan
Nama mahasiswa, NtM mahasiswa,
emaiJ mahasjswa, nama pembimbing 1
dan nama pembimbing 2. Nama program

Studi D3 KornputerisasiAkuntansi, Fakultasl muTerapan, dan Universitas

Telkom.

b.

6.Logo Tel U djletakkan pada setiap frame video.
KetentuanTeknis

c

l.Kualitas video High Definition (HD).
2.Durasi maksimal 15 menit, yang terdirj dari !15 detik cover, 3 5 menit-promo,
10 12 menit demo, dan t15 detik credit title.
3.Diperbolehkan menggunakan suara untuk menjelaskan demo dan promo.
4.Diperbolehkan menggunakan bocksourd music instrumental, namun wajib
mencantumkan judul agu dan ciptaan pada baglan credit |t e.
5.Gunakan volume suara bdcksolrd lebih rendah darisuara penjelasan.
untuk melihat contoh video Promo bisa di buka link dibawah ini :
ht1psl/wlwv.voutube com/watch?v=q-NQS3vERf 4
hltos:/lwrwv Voutulre.Qom/watch?v=mZNq U0RF3tu1
httos //wlvw vout!be contwalch?v=HQ7d AOn nt

d.

|!p!1!ry!4{ra!t!!e.rs!r1ry3&lr:!-rua28!Yt41
Sedangkan untuk mellhai v cleo demo bisa di bu (a llnk dibawah ini
hitos //www.voutube com/waioh?v.sFeDq,tmt Q

:

4.
5-

lsijurnal,posterdanvideodiseiujui mininral o eh pembimbing 1.
Poster dari video menjadi syarat persetujuan buku proyek akhir yang ditanclatangani oleh ketua

6.

program studi.
Poster dan video dikumpulkan dalam bentuk CD yang disertakan dengan buku proyek Akhir yang
diserahkan ke ketua program studi.

7.

Ketentuan ini berlaku untuk persetujuan buku proyek akhir yang diajukan sejak pengumuman ini

diterbitkan.

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terlma kasih.

Bandung. 18 Juni 2015
Ka.Prodi D3 Komputerisasi Akuntansi
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