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BlackBerry BM
Tanya:
Dengar-dengar BlackBerry ada yang BM.
Terus bagaimana bedain antara yang resmi dan
BM? Kalau kita punya BlackBerry second, apa
yang sebaiknya kita lakukan agar bisa menggu nakannya secara optimal?(081326568xxx)
Jawab:
Cara membedakannya cukup mudah, yang
resmi hanyalah dari 3 operator GSM, yakni:
Indosat, XL& Telkomsel. Sedangkan BM tidak
ada jaminan garansi dari distributor. Selain
garansi resmi, yang banyak beredar saat ini
adalah garansi distributor, yang membedakan
adanya nomor registrasi dari Direktorat Jenderal Pos & Telekomunikasi. Untuk melihat daftar
distributor di
http://www.postel.go.id/utama.aspx?MenuID=4
&MenuItem=5&ModName=hsl_uji.htm.Agar
ponsel BlackBerry bekas bisa optimal, pertama
lakukan format agar menghapus semua data
dari pengguna lama, caranya: Menu > Options
> Security Options > General Settings > Menu >
Wipe handheld > pilih Include third party applications > Continue > ketik blackberry > Enter),
kemudian upgrade firmware terbaru dan terakhir aktifkan layanan BlackBerry agar bisa
menikmati layanan BlackBerry (push email,
messenger, internet) secara optimal.

Upgrade Windows Mobile
Tanya:
Halo Mike, Dopod 818 CDMAmengguna kan Windows Mioblie versi 5.0 apa bisa diupgrade ke versi 6.1? Kalau bisa, di mana saya
bisa melakukannya. Apa perbedaan signifikan
antara versi 5.0 dan 6.1? Thanks.Hendrik
(081225078xxx)
Jawab:
Upgrade ke Windows Mobile 6.1 tidak tersedia untuk Dopod 818 CDMA. Perbedaan yang
signifikan antara lain fitur Windows Live for Windows Mobile, Storage Card Encryption (encryption keys are lost if device is cold-booted),
Improved Internet Sharing
HTML email support in Outlook Mobile, NET
Compact Framework v2 SP2
Microsoft SQLServer 2005 Compact Edition, Microsoft Office OneNote, Office Mobile 6.1
dengan dukungan Office 2007 document formats (pptx, docx, xlsx).

eedback
Oky de la Rocha: Gua cuma pengen tanya
kenapa di Suara Merdeka edisi minggu kartun
Gara Gara (buatan Goen) sudah nggak
ditayangkan lagi, padahal menurut gua kartun
Gara Gara adalah kartun terbaik di Suara Merdeka. Dengan karakter unik dan dialog
"ndalanan" yang khas, kartun ini menjadi kartun
yang gua tunggu2 setiap hari Minggu. Tapi
sekarang gua merasa ada yang hilang tiap kali
buka Suara Merdeka edisi minggu karena gua nggak menemukan lagi kartun Gara Gara
Boykoto Koto: Bagaimana jika SM Minggu ditambah isinya yang
mengupas masalah computer dan laptop? Trims
Zen Mehbob: Mempererat tali paseduluran masyarakat Jateng.
Bravo SM!
Adjie Pramana: Thanks dah jadi temen setia siaran tiap jam 5.30
pagi... he2....

GOOGLE Latitude merupakan
aplikasi pelacakan dari Google
yang bisa diinstal di ponsel
bersistem operasi tertentu dan
akan bekerja lebih baik
di ponsel yang mendukung
GPS. Aplikasi yang terintegrasi
dengan GoogleMaps juga bisa
diakses melalui web.

Kimie Syk Dya: aWalNya maLes banGed
baCa koRan,,, kaRna mo jaDi PR sejati, aku
mulai mbiasain baCa koran,,, teRnyata seru
juga Kuk,,, tHxs yah SM,,,, Buat BundaAnie
ma Bu Sherly maKasih yah,,, sudah ruBah
kebiasaan buruk Maia,,,, HIDUPSUARA
MERDEKA,,,, CIAYOOOO!!!! pengen deh
kapan2 ngRim rElease ke sana,,,, n_n
Hendra Sulistya: Mungkinkah SM terbit pada hari libur nasional
seperti halnya koran lain yang sudah lebih dulu mulai
Sugi Yarto: Thanks, SM sering bantu jual mobil saya lewat iklan.
yg ini juga boleh :
http://www.semarangmobil.com/detil_iklan/994/1987__.html
Ariezz Brex: Sekarang kalo hari Minggu nggak ada lagunya sich,
jadi saya nggak biza belajar musik kwakakakaka, tp aku dah
berlangganan Suara Merdeka

facebook

Group Suara Merdeka

Joko Winarno: Terima kasih Suara Merdeka. Biar pun hujan
deras, kau tetap setia hadir menemaniku dalam perjalanan dari
Semarang ke Salatiga
Sella Kantina: Salam kenal teman2 member...! Setuju dong suatu saat nanti ketemuan bikin acara off air gitu! Suara Merdeka, koran kita pasti support .....iya kan
...SM...?
Taufan Yudha Prakoso: Bagaimana kalo ada iklan kecik di FB...
Raharjani Prasetyaning Putri: Suara Merdeka tolong dunk klo tanggal merah jangan
libur.. Kan kita juga butuh berita juga.. Masa
kalah sama koran lain yang tanggal merah
tetap terbit..

Berbagi Posisi
dengan Latitude

U

ntuk instalasi aplikasi di ponsel,
arahkan browser handset ke alamat http://google.com/latitude.
Sebelumnya, pastikan kita sudah
memiliki akun di Google/Gmail.
Jika belum memiliki bisa mendaftar di
www.gmail.com sekaligus mendapatkan akun
email gratis 7 Gb.
Ponsel yang mendukung fungsi ini antara
lain handset bersistem operasi Symbian S60
(Nokia 5700, Nokia seri E, dll), beberapa
Blackberry layar berwarna, PDAWindows
Mobile 5 ke atas, dan handset Android (seperti
T-Mobile G1). iPhone dan iPod Touch masih
dalam tahap pengembangan aplikasinya. Untuk
memastikannya, gunakan browser ponsel untuk
masuk ke alamat http://google.com/latitude.
Untuk ponsel yang tidak memiliki penerima
GPS masih dapat menggunakan Latitude,
dengan asumsi posisi yang ditunjukkan merupakan posisi dari BTS operator yang digunakan
oleh ponsel Anda.
Berhubung radius dari BTS itu sekitar 1-2
kilometer (bergantung pada jenis layanan dan

Baterai Cepat Drop
Tanya:
Mas hp-ku Nokia 6680.
Baterainya kok cepat habis
ya. Sudah kuganti dengan
yang baru tetap saja boros.
Masalahnya kira-kira apa ya.
Apakah baterai asli bisa
menjamin daya tahan lebih
awet alias tidak boros?
(085868517xxx)
Jawab:
Betul, baterai yang asli terjamin kemampuannya karena sesuai dengan spesifikasi (BL5C) yang dibutuhkan ponsel Anda. Namun
baterai yang cepat habis bisa juga dikarenakan
adanya aplikasi yang berjalan dibelakang layar
sehingga menggunakan daya baterai terus
menerus, kemungkinan yang lain komponen
pada ponsel (IC power) yang rusak.

Perkuat Sinyal
Tanya:
Mas, apakah ada alat yang bisa digunakan
untuk memperkuat sinyal ponsel. Saya pakai
Smart tapi di tempat saya sinyalnya lemah bah kan terkadang tidak ada.(088215073xxx)
Jawab:
Ada, bisa menggunakan repeater CDMA
yaitu ClearCast SP-45 CDMA@Rp.3.400.000
sudah termasuk pemasangan & kabel 15 meter.

5800 Vs iPhone
Tanya:
Halo Om Mike. Dari sisi spesifikasi, bagusan
mana antara Nokia 5800 dan iPhone 3G? Terima kasih atas infonya. (085640466xxx)
Jawab:
Dari sisi spesifikasi tehnis Nokia 5800 lebih
unggul, antara lain: kamera 3.2MP, slot memori
eksternal, kamera secondary untuk melakukan
panggilan video. Namun Apple iPhone 3G lebih
unggul dari sisi bentuk, aplikasi & layar sentuh
yang jauh lebih sensitif.

pemancar), posisi yang ditunjukkan berupa
lingkaran radius dari pemancaran BTS tersebut.
Google Latitude ini akan selalu melakukan
update posisi ponsel selama aplikasi-nya tidak
ditutup/dimatikan.
Lacak Posisi
Pada awalnya, berbagi lokasi ini hanya
bersifat Friend-to-Friend. Pada perkembangan
belakangan ini, kita bisa juga menampilkan
posisi terakhir di data Google Latitude pada
web/blog yang mendukung iFrame, seperti
Blogspot (www.blogspot.com). Situs Facebook
masih belum bisa menambahkan widget ini
karena tidak memperbolehkan user memasang
iFrame di profilenya.
Agar bisa mendapatkan kode HTMLuntuk

G res!

Latitude, kita masuk ke http://www. google.
com/latitude/apps. Ada dua pilihan di sini, yakni
setting untuk sharing di web dan setting untuk
status di GTalk (IM-nya Google). Status di
Gtalk hanya tertulis nama kota dari lokasi ponsel. Sedangkan sharing di web bisa berupa kota
(posisi global saja) dari lokasi ponsel, atau posisi detail dari ponsel Anda.
Update lokasi dari aplikasi ke akun google
Latitude akan menambah pemakaian pulsa data
(GPRS atau 3G) dari nomor ponsel tersebut.
Dengan manfaat publikasi lokasi ini, kita
bisa menggunakan untuk melacak posisi ponsel
dari anggota keluarga kita yang sedang dalam
perjalanan. Kadang-kadang, ada anggota keluarga yang terpaksa harus pergi sendiri ke tempat

Nexian NX-G900

Ponsel China
Rasa BlackBerry
EMAM BlackBerry yang semakin
memopulerkan aplikasi pertemanan
Facebook di Tanah Air tampaknya membuat Nexian menunjukkan kreativitasnya. NXG900 hadir layaknyasmartphone bisnis asal
RIM Kanada yang sedangbooming tersebut.
Tampilannya berbentukcandybar dengan
keyboard QWERTYyang mengadopsi desain
milik BlackBerry Bold/Javelin namun dengan
ukuran yang lebih kecil dan rapat yang
terkadang membuat proses pengetikan pesan
jadi sedikit repot. Tak hanya desain dan modelnya yang mirip BlackBerry.
Ponsel murah meriah ini juga mengedepankan aplikasi Facebook dan chatting di menu
utamanya. Sehingga membuat penggunanya
gampang untuk mengakses fitur-fitur tersebut.
Seperti ponsel lainnya, aplikasi Facebook di
NX-G900 di arahkan ke Facebook Mobile
(http://m.facebook.com). Sedangkan aplikasi
chatting menggunakan aplikasi eBuddy versi
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1.1 yang kompatibel dengan penyedia layanan
Instant Messaging seperti Google Talk,
Yahoo!Messenger, MSN, AIM, MySpace, ICQ,
dan Facebook.
Selain dua fitur tersebut, NX-G900 juga
menyediakan fitur multimedia seperti audio
player untuk memutar MP3, video player yang
bisa memutar klip berformat avi, 3gp, dan
mpeg4.
Tak ketinggalan, produk keluaran China ini
menghadirkan Radio FM dengan kemampuan
merekam siaran yang nantinya bisa didengarkan kembali. Ada juga, schedule FM record
untuk pengaturan waktu perekaman radio.
Untuk masalah koneksi, ponsel ini
menawarkan Bluetooth yang telah mendukung
A2DPdan kabel data miniUSB. Kamera juga
tersedia di ponsel ini, dengan resolusi sebatas
VGA. Secara keseluruhan fitur multimedia yang
disediakan Nexian NX-G900 cukup memadai.
Apalagi dengan ditambahkannya slot memori

yang tidak terlalu dikenali.
Untuk menghindari perasaan was-was,
sebelum berangkat pastikan baterai ponsel
dalam posisi penuh dan hidupkan aplikasi
GoogleMaps atau Google Latitude. Patner yang
ditambahkan dalam daftar "Sharing location"
akan dapat memonitor posisi melalui aplikasi
Google Latitude di ponselnya.
Jika sebelumnya sudah berbagi lokasi detail
di web, posisi juga bisa dimonitor di website
yang terdapat widget Latitude. Diharapkan
Google Latitude ini bisa mengurangi rasa waswas jika ada keluarga yang berpergian. (45)
■ Indra Sanjaya
http://indra.sanjaya.org

ekspansi yang dalam paket penjualannya
tersedia microSD 1 GB gratis.
Kekurangan ponsel dual-on GSM ini terletak
pada slot kartu SIM 1 yang sudah di-lock oleh
operator XL. Sementara untuk slot SIM 2 bisa
digunakan untuk operator lainnya. Koneksi
GPRS pun dapat langsung dilakukan karena
sudah ada settingdefaultuntuk koneksi melalui
jaringan XL. Karena memang bukan BlackBerry
NX-G900 tidak bisa melayani push email
otomatis. Untuk mendapatkan Nexian NX-G900
ini, hanya butuh dana sekitar Rp 1 juta. (45)
■ Muji Sasmito
http://mujispot.com

Spesifikasi
Model : Candybar
Dimensi : 8,7 x 4,4 x 1,72 cm
Jaringan: GSM-GSM dual on
Display : TFT 128 x 160 pixel, 1.75 inci
Memori : slot microSD 1GB
Internet : GPRS class 12
Konektivitas : Bluetooth, kabel data
Fitur : Facebook (client), eBuddy , audio
player, video player, Radio FM,
Harga: Kisaran Rp 1 juta

