“The other part of outsourcing is this: it simply says where the work can be done outside better
than it can be done inside, we should do it.”
Alphonso Jackson

Bisnis sebagai Fokus Anda
Permasalahan bisnis saat ini tidak jauh dari menemukan cara yang efektif untuk
mengembangkan bisnis ke luar dan, pada saat yang bersamaan, mengelola secara
efisien sumber daya perusahaan di dalam. Jasa kami menawarkan pengelolaan
sumber daya teknologi yang sudah Anda punya agar Anda sendiri dapat fokus
mengembangkan bisnis Anda keluar.
Pada salah satu klien, kami melihat bahwa meneruskan bisnis keluarga dari
generasi ke generasi adalah sebuah tantangan. Budaya perusahaan sudah terlanjur
mengakar bertahun-tahun. Sistem cara kerja dan prosedur sudah berjalan tanpa
ada yang mempertanyakan. Dan kebiasaan para pekerja sudah terbentuk seolah
sulit diubah. Tetapi saat semua hal tersebut tidak berkembang, perusahaan mulai
tertinggal dari dunia bisnis hari ini. Bisnis menjadi tidak relevan, bahkan menurun.
Sementara klien kami berhasil menyelamatkan bisnisnya yang hampir tenggelam,
ada cerita sukses menarik soal bagaimana menjalankan bisnis yang berevolusi
menggunakan teknologi sederhana dan relevan yang kami kelola

Alat Komunikasi
Pesan singkat SMS, pager, atau surat adalah alat komunikasi bisnis zaman dulu.
Tidak hanya mengenai jeda waktu antara pengirim dan penerima, alat-alat tersebut
juga terbatas dalam isi; misalkan hanya 160 karakter. Saat ini, sudah menjadi
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kebutuhan primer bagi bisnis untuk bertukar informasi dalam media yang bervariasi
seperti teks, gambar, video, dan lainnya
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Sesaat setelah klien kami menyadari hal ini, generasi penerus pemilik perusahaan
dengan tanggap mulai memakai alat-alat komunikasi yang modern bagi bisnisnya.
Alat pertama yang digunakan adalah surel. Akibatnya, perlu dilakukan perubahan
untuk mengelola surel seluruh perusahaan. Jika sebelumnya kotak surat dan amplop
kosong selalu tersedia, sejak diberlakukannya alat komunikasi modern baru ini, online
domain dan email client software adalah hal yang perlu dikelola. Kita cakap dalam
pengelolaan hal tersebut
Selagi kita memastikan alat komunikasi ini bekerja dengan lancer, hasil mulai terlihat:
komunikasi menjadi lebih efektif dari perusahaan ke pemasok, konsumen, dan pihakpihak lain dibandingkan sebelumnya.
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Pengembangan Manusia
Sudah menjadi tugas kami untuk mengelola akun surel dan perangkat server
pendukung. Tapi membiasakan orang untuk memakai alat komunikasi baru ini
tidaklah mudah. Perubahan dalam sebuah organisasi biasanya ditanggapi dengan
penolakan karena pada dasarnya, manusia takut berubah.
Solusi menyeluruh kami tidak hanya fokus pada membuat teknologi untuk
meningkatkan efisiensi bisnis, tetapi juga kami menyadari bahwa tanpa manusia,
teknologi hanyalah benda mati yang usang. Maka, kami melatih dan mengembangkan
pengguna teknologi tsb. Selagi personil klien kami belajar dan beradaptasi, kami
menunjukkan pada mereka kemudahan dan keuntungan sertia efisiensi yang didapat
saat mereka mulai menggunakan teknologi baru.

Fokus
Dengan mempercayakan pengelolaan operasional IT di tangan kami, bisnis klien kami
saat ini melonjak. Pemilik perusahaan tidak menghabiskan waktu untuk mengurus
perangkat, jaringan, atau teknologi lainnya. Bahkan, mereka tidak perlu mempunyai
personil untuk itu karena departemen IT mereka dipercayakan kepada kami

Kesimpulan
Saat Anda fokus mengembangkan bisnis Anda, jasa kami menjalin sumber daya yang Anda miliki dengan
teknologi yang tersedia di luar sana untuk mendukung tata kelola IT yang baik dan mendorong
perkembangan bisnis

