IT Solution for Business

Because Building
Trust Begins Here ...

We take care of the details,
so you can focus
on what’s important

Infrastructure & System Installation

Benefit

Pengadaan infrastruktur teknologi informasi dalam suatu organisasi
harus dilakukan secara optimal sesuai dengan besarnya organisasi
dan kompleksitas proses bisnis yang dikelola. Optimal berarti
organisasi tidak melakukan pemborosan atas pengadaan
infrastruktur yang tidak seharusnya, disisi lain organisasi juga tidak
mengabaikan pentingnya pengadaan infrastruktur untuk
menunjang aktiﬁtas organisasi agar dapat berjalan secara eﬁsien.

Eﬁsiensi Biaya
Dengan menggunakan infrasturktur yang optimal Anda
dapat mencegah terjadinya pemborosan anggaran.

Tim Profesional kami dapat membantu organisasi Anda dalam
mengembangkan infrastruktur TI secara optimal sesuai dengan
kebutuhan organisasi Anda

Meningkatkan Produktiﬁtas kerja
Dengan menggunakan infrastruktur yang memadai
produktiﬁas kerja karyawan dapat ditingkatkan

Fungsi Kontrol Kinerja
Kontrol dengan menggunakan system (rely on system)
untuk membatasi aktivitas karyawan yg tdk eﬁsien

Scope of Services
Instalasi PC/Laptop, Server dan sistem jaringan
(PC/Laptop, servers and networks installation)
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Penyaringan Akses Internet dan pengaturan bandwidth
(Web ﬁltering and bandwith management)

Instalasi Perangkat Lunak (Software Installation)
seperti sistem operasi dan system keamanan
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Konﬁgurasi Layanan Email untuk bisnis

Sistem penyimpanan cadangan
(Backup Data System, reguler/auto backup)
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Instalasi dan Konﬁgurasi lainnya yang diperlukan

IT Support Maintenance

Scope of Maintenance

Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) diperlukan
untuk meningkatkan produktiﬁtas dan mengelola
sumber daya organisasi secara efektif. Pengelolaan
Infrasturktur TI agar berjalan secara optimal idealnya
dilakukan oleh pegawai yang secara teknis memiliki
kompetensi dibidang TI. Deskripsi kerja dari Pegawai
tersebut secara garis besar adalah : Memberikan
dukungan dan pengembangan dibidang Teknologi
Informasi serta memastikan semua sistem TI
(hardware dan software) bekerja dengan baik dalam
mendukung operasional organisasi.
Tim Profesional kami dapat membantu organisasi
Anda dalam menyediakan IT Support untuk
mengelola infrastruktur TI secara optimal
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Pemeliharaan dan pengelolaan perangkat keras dan
sistem jaringan, termasuk dokumentasi aset terkait
dengan TI.
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Troubleshooting (penanganan masalah)
jika terjadi crash baik dari sisi hardware maupun software
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Pemeliharaan dan pengelolaan Sistem penyimpanan
cadangan (Backup Data System, reguler/auto backup)
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Pemeliharaan dan pengelolaan Penggunaan Akses
Internet dan pengaturan bandwidth
(Web ﬁltering and bandwith management)
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Konsultasi terkait optimalisasi pemanfaatan TI
di lingkungan organisasi

Contact us
For further information, please contact :
PT Integral Data Prima
Phone : 021 - 4786 5713 | Fax : 021 - 4788 1350
Email : support@integraldp.co.id
Website : www.integraldp.co.id
Notes:
Sebelum melakukan pengadaan infrastruktur TI,
melakukan instalasi dan konﬁgurasi, dari hasil diskusi
Tim Profesional kami akan memberikan rekomendasi
yang diperlukan agar infrastruktur TI, instalasi dan
konﬁgurasi dapat berjalan secara optimal.

Our Other Solutions
Application Development

Creative Web design

Make your business process easier,
effective and time saving

Because Building Trust Begins Here

Tim Profesional kami dapat membantu organisasi Anda dalam
mengembangkan aplikasi desktop (Software) dan aplikasi
berbasis web (web based) secara optimal dengan user interface
yang modern sesuai dengan kebutuhan organisasi Anda.

Tim Profesional Kami dapat membantu organisasi Anda
dalam mengembangkan design website secara optimal.
Dengan konsep disain minimalist yang modern, website
organisasi Anda akan terlihat sederhana namun enak
dilihat dan dibaca.

Untuk informasi lebih detil, silahkan kunjungi website kami di www.integraldp.co.id

