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FASTER, LIGHTER AND MORE EFFICIENT

OVER 1.1 BILLION INSTALLS WORLDWIDE
“Almost too good
to be true…”

“The Best Microsoft
Oﬃce Alternative…”

“One of the best oﬃce
suites on the market ”
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BETTER VALUE – NO COMPROMISES
Mendukung Sistem Operasi Windows 10, 8, 7, Vista, XP

DOC

PAKET APLIKASI OFFICE
LENGKAP
Termasuk Writer, Presentation
and Spreadsheets

KOLABORASI DOKUMEN

Mendukung pelacakan perubahan,
komentar dan pemeriksaan ejaan.

PPT

XLS

100% KOMPATIBEL

BANYAK BONUS

Buka, edit dan buat hampir
semua jenis dokumen – semuanya
kompatibel penuh dengan
Microsoft Oﬃce® dan Google Docs

Termasuk 230 font, 100 lebih
templat gratis, dan masih
banyak lagi

PRESENTASI LUAR BIASA

SPREADSHEETS LENGKAP

Meliputi animasi tingkat lanjut,
transisi slide, dan dukungan untuk
video, gambar, audio, dan bahkan
Flash.

Meliputi 100 lebih rumus
terpasang, tabel pivot dan masih
banyak lagi.

PDF

ENKRIPSI DOKUMEN

Mendukung kata sandi dan izin
baca/tulis, membantu melindungi
data sensitif.

Dukungan PDF

Simpan dokumen menjadi PDF dan
kirimkan melalui email, langsung
dari WPS Oﬃce

DUKUNGAN MULTI
BAHASA

WPS Oﬃce sekarang hadir dalam
Bahasa Inggris, Jerman and Russia.

?
DUKUNGAN JENJANG
PERTAMA
WPS Oﬃce dilengkapi dengan
email, basis pengetahuan online
yang menyeluruh dan tutorial video

PAKET APLIKASI SELULER
GRATIS NO. 1

100% GRATIS diunduh dan
digunakan oleh lebih dari 590 juta
pengguna Android dan iOS di
seluruh dunia

BERMINAT MEMBELI ?
Tel. (+62-21) 2902 0250
Email. sales@solidbasetech.com
www.wps-id.co.id

WRITER

100% Kompatibel
WRITER mendukung DOC, DOCX, TXT, HTM, DOT, DOTX
dan sepenuhnya kompatibel dengan Microsoft Word®.
Ini berarti Anda dapat membuka dan mengedit
dokumen dari orang lain, lalu menyimpannya langsung
dari WPS Oﬃce, sadar bahwa orang lain akan dapat
membukanya tanpa masalah apa pun.
Peralatan Pemformatan yang Familiar
WRITER adalah aplikasi pengeditan teks kelas dunia
dengan semua peralatan pemformatan yang diperlukan
untuk membuat dokumen yang menakjubkan. Ini
termasuk segala sesuatu seperti gaya font dan warna,
dukungan untuk kolom dan tabel, pemformatan
paragraf dan masih banyak lagi.
Banyak Bonusnya
WRITER dilengkapi dengan lebih dari 230 font dan
ratusan templat dokumen.
Lebih dari Sekedar Teks
Dengan WRITER Anda dapat membuat dokumen yang
menakjubkan. Masukkan dan edit foto, tambahkan
graﬁk kustom, tabel, dan masih banyak lagi.
Pemeriksaan Ejaan
Pemeriksa ejaan bawaan membantu menjaga dokumen
Anda bebas dari kesalahan ejaan.
Simpan menjadi PDF*
Dengan alat Simpan Menjadi PDF bawaan WPS Oﬃce,
Anda dapat membuat dokumen lebih kecil, lebih aman
dan lebih mudah untuk dibagikan. Versi GRATIS akan
menambah tanda air kasat mata pada PDF.
Pintasan Keyboard
WPS Oﬃce memberikan lebih dari sekedar salin dan
rekatkan. Nikmati lebih dari 50 pintasan keyboard yang
telah ditetapkan sebelumnya untuk WRITER,
PRESENTATION dan SPREADSHEETS.
Lihat Beberapa Dokumen
Eksklusif pada WPS Oﬃce! Dengan ﬁtur Tampilan Tab
kami, Anda dapat membuka, mengedit, dan mengelola
beberapa dokumen sekaligus.
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PRESENTATION

SPREADSHEETS

Peralatan Kolaborasi*
WPS Oﬃce mendukung pelacakan perubahan dan
komentar yang memungkinkan Anda dengan
mudah berkolaborasi dengan pengguna WPS Oﬃce
dan Microsoft® Oﬃce.
Perlindungan Kata Sandi
Pilih siapa yang dapat melihat dan mengedit
dokumen Anda. WPS Oﬃce termasuk proteksi kata
sandi dokumen, bersama dengan izin baca dan tulis
lanjutan.
Mail Merge*
Fitur Mail Merge yang mudah digunakan ini
memungkinkan Anda mengirimkan dokumen ke
beberapa penerima sekaligus dengan hanya
beberapa klik.

WRITER

PRESENTATION

SPREADSHEETS

100% Kompatibel dengan Microsoft® PowerPoint
PRESENTATION mendukung baik ﬁle PPT maupun PPTX.
Ini berarti Anda dapat membuka dan mengedit
presentasi dari orang lain, lalu menyimpannya langsung
dari WPS Oﬃce, sadar bahwa orang lain akan dapat
membukanya tanpa masalah apa pun.

Pintasan Keyboard
WPS Oﬃce memberikan lebih dari sekedar salin
dan rekatkan. Nikmati lebih dari 50 pintasan
keyboard yang telah ditetapkan sebelumnya untuk
WRITER, PRESENTATION dan SPREADSHEETS. Untuk
daftar lengkap kunjungi tautan ini.

Peralatan Pemformatan yang Familiar
PRESENTATION adalah aplikasi kelas dunia dengan
semua peralatan pemformatan yang diperlukan untuk
membuat presentasi yang menakjubkan. Ini termasuk
segala sesuatu seperti gaya font dan warna, dukungan
untuk kolom dan tabel, pemformatan paragraf dan
masih banyak lagi.

Lihat Beberapa Dokumen
Eksklusif pada WPS Oﬃce! Dengan ﬁtur Tampilan
Tab kami, Anda dapat membuka, mengedit, dan
mengelola beberapa dokumen sekaligus.

Banyak Bonusnya
PRESENTATION dilengkapi dengan lebih dari 230 font,
efek teks WordArt, gaya slide bawaan dan puluhan
templat siap pakai.
Animasi Tingkat Lanjut*
Selain transisi animasi dan slide tingkat lanjut, Anda
dapat memasukkan hampir semua jenis ﬁle multimedia
ke dalam presentasi Anda, termasuk video, gambar,
audio dan bahkan Flash.
Dukungan Desktop Diperluas
Saat terhubung ke monitor TV atau proyektor,
PRESENTATION mendukung desktop diperluas agar
presenter dapat melihat catatan, melihat pratinjau slide
berikutnya dan dengan mudah menjaga waktu
presentasi.
Pemeriksaan Ejaan
Pemeriksa ejaan bawaan membantu menjaga dokumen
Anda bebas dari kesalahan ejaan.
Simpan menjadi PDF*
Dengan alat Simpan Menjadi PDF bawaan WPS Oﬃce,
Anda dapat membuat dokumen lebih kecil, lebih aman
dan lebih mudah untuk dibagikan. Versi GRATIS akan
menambah tanda air kasat mata pada PDF.
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Kolaborasi*
Presentation mendukung komentar pengguna,
sehingga Anda dapat berkolaborasi baik dengan
pengguna WPS Oﬃce maupun Microsoft
PowerPoint.

WRITER

100% Kompatibel dengan Microsoft® Excel
SPREADSHEETS mendukung ﬁle XLS, XLSX dan CSV. Ini
berarti Anda dapat membuka dan mengedit lembar
lajur dari orang lain, lalu menyimpannya langsung dari
WPS Oﬃce, sadar bahwa orang lain akan dapat
membukanya tanpa masalah apa pun.
Rumus Dan Fungsi
SPREADSHEETS termasuk ratusan rumus dan fungsi
yang umum digunakan yang diorganisir dalam puluhan
kategori, sehingga mudah untuk menganalisis data yang
kompleks.
Pemformatan Tabel
Dengan SPREADSHEETS, mudah untuk mengorganisir
dan menyajikan data, sehingga terlihat bagus. Ini
termasuk tabel dan gaya sel bawaan, peralatan
pemformatan lanjutan, dukungan untuk pembekuan
kolom dan baris, pustaka lebih dari 230 font dan masih
banyak lagi.
Graﬁk Bawaan
SPREADSHEETS termasuk puluhan graﬁk yang dapat
dikustomisasi, termasuk kolom, baris, pie, batang,
sebaran dan masih banyak lagi.
Tabel Pivot*
SPREADSHEETS mendukung penuh tabel pivot lanjutan,
memungkinkan Anda untuk dengan mudah
menganalisis dan merangkum data dalam jumlah besar
Pemodelan Lanjutan*
SPREADSHEET dilengkapi dengan fungsi what-if analysis
termasuk fungsi Goal Seek dan Solver , memungkinkan
pengguna untuk memprediksi lebih baik dan
menemukan solusi untuk masalah kompleks
berdasarkan data.
1 Juta Baris
SPREADSHEETS sekarang mendukung 1048576 baris
dan 16384 kolom.
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PRESENTATION

SPREADSHEETS

Lihat Beberapa Dokumen
Eksklusif pada WPS Oﬃce! Dengan ﬁtur Tampilan
Tab kami, Anda dapat membuka, mengedit, dan
mengelola beberapa dokumen sekaligus.
Pintasan Keyboard
WPS Oﬃce memberikan lebih dari sekedar salin
dan rekatkan. Nikmati lebih dari 50 pintasan
keyboard yang telah ditetapkan sebelumnya untuk
WRITER, PRESENTATION dan SPREADSHEETS. Untuk
daftar lengkap kunjungi tautan ini.
Peralatan Kolaborasi *
WPS Oﬃce mendukung pelacakan perubahan dan
komentar yang memungkinkan Anda dengan
mudah berkolaborasi dengan pengguna WPS Oﬃce
dan Microsoft® Oﬃce.
Simpan menjadi PDF
Dengan alat Simpan Menjadi PDF bawaan WPS
Oﬃce, Anda dapat membuat dokumen lebih kecil,
lebih aman dan lebih mudah untuk dibagikan.
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