Tips Memilih Modem & Kartu

Tips Mencari Modem dan Kartu-nya
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mencari MODEM dan KARTU (IM3, Tri, simPATI, xl, dll.)
atau operator seluler yang ingin digunakan:
MODEM
Saya menggunakan modem GSM merek Vodafone Mobile Connect, model: K3565 dari Huawei, dengan
spesifikasi sebagai berikut:









Plug & Play (langsung bisa dipakai)
HSDPA/UMTS 850/1900/2100MHz
GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900MHz
Fasilitas Micro-SD card slot
Support up to 3.6 Mbps HSDPA services
Support voice-enabled and SMS services (subject to provider)
Support data statistics melalui Huawei Mobile Partner
OS: Windows 2000/XP/Vista/7 dan Mac operating systems

Sebelum pembelian modem yang perlu diperhatikan sebelum membeli modem itu adalah fitur-fitur
yang di dalamnya, yaitu:
 Perhatikan kecepatan aksesnya? (Pilihlah yang mempunyai kecepatan akses paling tinggi, karena
dari segi harga tak terpaut terlalu jauh)
 Pilihan GSM atau CDMA (sesuaikan dengan wilayah kita tinggal)
 Adanya fasilitas SMS dan telpon (call), langsung dari modem akan sangat membantu dalam
pengisian pulsa dan cek pulsa.

KARTU PERDANA
 Tidak semua daerah atau wilayah mempunyai koneksi internet yang sama, biasanya setiap operator
yang BAIK, memberikan petunjuk disetiap promo produknya.
 Berapa banyak pengguna operator (yang akan kita pilih) di daerah/wilayah kita. Yahh.. walaupun hal
ini susah untuk diketahui. Namun, menurut saya ini layak kita perhatikan, mengingat kecepatan
akses internet suatu operator akan dibagi dengan jumlah pengguna operator tersebut di wilayah
kita. Jadi, kalau ada operator yang sedang promo menawarkan kecepatan akses 256 kbps, 512 kbps,
atau 3,6 Mbps, lalu kecepatan tersebut akan dibagi dengan pengguna lain dengan operator yang
sama.
SEBAIKNYA:
 Jangan terlalu percaya dengan janji-janji promo.
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 Cobalah kartu prabayar terlebih dahulu. Kenapa? Pertama, persaingan antar operator yang semakin
sengit, membuat kita sebagai konsumen yang diuntungkan, karena harga per paket perdananya
akan sangat kompetitif . Kedua, karena tidak ada yang bisa menjamin, akses internet di daerah
kita lancar sebelum kita mencobanya. Seandainya kita langsung mencoba pascabayar tetapi koneksi
internet di wilayah kita tidak mendukung, sayangkan sudah mahal tapi tidak terpakai. Ketiga, harga
paket perdana prabayar lebih murah dibanding paket pascabayar.
 Setelah dicoba beberapa hari (kira2 seminggu, atau yang sudah ga tahan 3 harilah) kita bolak-balik
beli pulsa, dan dirasa dengan menggunakan kartu tersebut sukses (kecepatan akses lumayan, tidak
putus-putus, jam sibuk akses tetap lancar), maka saya ucapkan SELAMAT karena anda telah
temukan kartu yang oke untuk internetan. Untuk menghemat pengeluaran, Langkah selanjutnya
Anda ikuti paket-paket UNLIMITED dari operator yang kita pakai tersebut (tidak harus pasca bayar,
yang PRA BAYAR juga oke).
Diambil dari pengalaman pribadi 
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