ORDER & PAYMENT
Berikut adalah langkah mudah untuk order video sesuai paket yang dipilih:
1.

Klik tombol ‘ORDER’ pada pilihan paket sesuai kebutuhan Anda ( Standard / Premium / Gold / Custom ).

2.

Anda akan diarahkan pada halaman baru untuk mengisi ‘Form Kuisioner’ yang telah disediakan.
Fungsi dari ‘Form Kuisioner’ itu sendiri adalah sebagai bahan untuk kami dalam pembuatan script video.

3.

Setelah Anda melakukan pengisian form, silahkan klik tombol ‘SUBMIT’.
Maka intruksi pembayaran sesuai paket yang dipilih akan dikirim ke email Anda.

PEMBAYARAN SESUAI S&K BERLAKU
•
•
•

Setiap order dengan harga di bawah IDR. 10.000.000 ( pembayaran wajib dilakukan di awal ).
Setiap order dengan harga di atas IDR. 10.000.000 ( pembayaran dapat dilakukan dengan DP 50% ).
Setiap order dengan durasi video minimal 3 menit (180 detik) akan mendapatkan diskon 10% dari harga total.

Kami memiliki hak untuk menolak setiap project yang mengandung unsur sara, pornografi, perjudian dan atau lainnya yang
berkaitan dengan hal – hal yang merugikan orang lain ataupun melanggar hukum.

TIMELINE EXPLAINER VIDEO
Berikut adalah proses detil yang perlu Anda ketahui dalam pembuatan Video Animasi.
Timeline yang tertulis di bawah ini berlaku untuk standard video dengan durasi mulai 30 detik – 120 detik.
Sedangkan video dengan durasi lebih dari 120 detik ( kelipatan 30 - 60 detik ) maka akan dihitung tambahan 2 hari per proses.

TAHAP
1.

PROSES

KETERANGAN

4 hari

Kesempatan revisi script sebanyak 1x. Atau revisi
juga bisa dilakukan langsung oleh pihak
customer.

Pembuatan Script
* Terhitung sejak konsep dasar / kuisioner diterima dan telah
melakukan pembayaran.

2.

DURASI

Kesempatan revisi disesuaikan dengan yang
berlaku dalam 1 project.
Yaitu revisi minor sebanyak 3x.

Pembuatan Storyboard & Voice Over
* Storyboard yang dibuat merupakan aplikasi dari script yang telah
final / disetujui sebelumnya.

5 hari

** Storyboard itu sendiri sudah dalam bentuk full color. Yang di
dalamnya sudah terdapat gambaran berbagai karakter, icon dan aksen
– aksen lainnya yang berkaitan dengan script video.

Ex: Dalam tahap ini customer mengajukan
permintaan revisi 1x, maka sisa revisi dalam 1
project video adalah sebanyak 2x. Dan
begitupun berlaku selanjutnya.

*** Dalam tahap ini juga secara bersamaan akan dilakukan take voice
over, hasil dari script yang telah disetujui sebelumnya.

3.

Pembuatan Aset Vector
* Pembuatan Aset dilakukan setelah melalui Tahap 2 (Pembuatan
Storyboard) yang sudah disetujui.
** Aset merupakan file format mentah / vector yang akan dipakai
sebagai pembuatan animasi itu sendiri.

5 hari

4.

Kesempatan revisi disesuaikan dengan yang
berlaku dalam 1 project.
Yaitu revisi minor sebanyak 3x.

Pembuatan Animasi & Render Final
* Di dalam tahap Pembuatan Animasi ini juga termasuk sync voice
over yang sudah disetujui sebelumnya. Serta pemberian backsound
dan sound efek yang berkaitan.

5 hari

** Setelah Tahap 4 (Pembuatan Animasi) ini selesai, maka video akan
dikirim dengan format MP4 resolusi rendah untuk dilakukan review
terlebih dahulu. Dan jika telah disetujui, maka akan dikirimkan hasil
akhir dengan format MP4 resolusi tinggi / HD 1920 x 1080 px.

PROSES REVIEW
Anda memiliki kesempatan melakukan review di dalam setiap hasil masing – masing tahapnya dengan waktu review sebagai
berikut:

TAHAP
1.
2.
3.

PROSES REVIEW
Review Script
Review Storyboard & Voice Over
Review Animasi

DURASI

KETERANGAN

3 hari
3 hari
2 hari

REVISI
Penting untuk diketahui mengenai perbedaan REVISI MINOR & REVISI MAYOR !
Seperti yang telah disampaikan, bahwa di dalam 1 project Anda memiliki hak / kesempatan REVISI MINOR sebanyak 3x.
Namun dalam hal ini juga perlu diketahui terlebih dahulu akan perbedaan REVISI MINOR dengan REVISI MAYOR.
REVISI MINOR adalah permintaan revisi kecil mengenai perubahan warna, penambahan kecil (baca sederhana) sampai dengan
peniadaan aset - aset yang masih berkaitan dengan script ataupun storyboard yang telah disetujui sebelumnya. Dan dalam hal
ini tidak akan ada tambahan biaya apapun.
REVISI MAYOR adalah permintaan revisi yang tergolong besar, mengenai perubahan karakter / icon dan atau berbagai aset
yang telah dibuat (sesuai script ataupun storyboard yang telah disetujui sebelumnya) menjadi yang baru.
Perubahan kata pada voice over yang telah sesuai dengan script yang telah disetujui sebelumnya.
Dalam hal akan dibebankan biaya ekstra sebesar 30% dari total harga project (S&K berlaku).
Demikian detil dalam project video animasi yang telah dibuat dengan sejelas – jelasnya, yang bertujuan untuk saling
menguntungkan kedua belah pihak. Baik dalam keterbukaan, proses serta waktu penyelesaian yang tepat dan transparan.

Br.

Warm regards,
Arnold Sutanto

