SPEKTRA

Program Aplikasi yang Harus ada di Laptop
Sekolah mu!
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Sudah siap masuk sekolah kembali? Sebagian murid mungkin masih mengikuti kegiatan belajar melalui
online tetapi sebagian lagi sudah harus kembali bersekolah secara offline.
namun seiring berkembangnya jaman kebanyakan tugas sekolah sekarang harus dikerjakan menggunakan
komputer atau pun laptop.
Berikut adalah program atau aplikasi yang harus kamu miliki di Laptop mu untuk mendukungmu belajar
sehari-hari!
• Antivirus
Menjaga keamanan pada laptop mu sangat penting lho. Jangan sampai ada virus dan malware yang akan

mengambil data-data penting atau mengunci akses ke data-data yang kamu simpan di dalam komputermu.
Terdapat berbagai pilihan antivirus baik yang gratis maupun berbayar. Pilih lah yang paling cocok dengan
kebutuhan mu dan pastikan selalu mendapatkan update versi terbarunya, karena virus jahat terus
berkembang setiap saat.
• Browser
Terdapat berbagai pilihan browser untuk kamu mengakses internet, mulai dari Google Chrome, Mozilla
Firefox, maupun microsoft edge yang biasanya sudah tersedia dari windows. Saat akan menginstal browser,
pilihlah installer dan applikasi dari sumber yang terpercaya karena program browser juga dapat digunakan
oleh penjahat di internet untuk mencuri datamu. Pastikan mendownload installer dari website resminya ya.
• Microsoft Office
Rangkaian program yang berisi microsoft word, powerpoint, excel ini masih menjadi program favorit untuk
mengerjakan tugas berupa paper, presentasi dan tabel hitungan. Program ini tidak gratis namun tersedia
paket pelajar dengan harga yang cukup terjangkau untuk pemakaian pelajar. Jangan sampai pakai yang
bajakan ya!
• Video Player
Tidak aneh lagi di zaman sekarang banyak pembelajaran yang disampaikan lewat video. Namun terkadang
formatnya berbeda-beda. Maka kamu bisa menginstal video player yang dapat membaca berbagai format
video seperti VLC Player ataupun Media Player Classic.
Bagaimana sudah siap menghadapi tugas-tugas yang akan datang?
Kalau kamu belum memiliki Laptop, ajukan kebutuhan kredit laptop mu melalui SPEKTRA! SPEKTRA
adalah bagian dari FIFGROUP yang bergerak di pembiayaan elektronik, gadget dan furnitur yang terdaftar
dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Cukup siapkan KTP, lakukan pengajuan di link
https://fifada.com/spektra , kamu bisa dapatkan Laptop impian mu lho!
Spesial buat kamu yang pernah menjadi customer FIFGROUP dan terpilih,
ada promo khusus BACK TO SCHOOL (periode 6 Juli 2022 – 31 Juli 2022)!
Ajukan kredit Laptop impian kamu dapat CASHBACK hingga RATUSAN RIBU RUPIAH!
Coba Ajukan melalui aplikasi FMC sekararang! Download aplikasi FMC ->
https://fifgroup.page.link/DownloadFMC
Info promo lebih lengkap kunjungi link berikut https://www.fifgroup.co.id/spektra/promosi/spektra-back-toschool

