Keunggulan Kompetisi melalui Teknologi Relevan
Mengimplementasi teknologi kuno tidak menyediakan solusi menyeluruh untuk
sebuah bisnis. Walaupun mungkin teknologi kuno tsb dapat memecahkan sebagian
kasus bisnis, hal tsb tidak bertahan lama. Malahan, banyak pekerjaan manual yang
masih harus dilakukan. Hasilnya, otomatisasi bisnis tidak tercapai
Solusi kami menawarkan pemecahan kasus bisnis secara menyeluruh menggunakan
teknologi yang paling tepat manfaat, mutakhir, dan, yang paling penting, dapat
diaplikasikan penggunanya. Pengembangan perangkat lunak kami tidak berfokus pada
teknologi super canggih yang melampaui akal tetapi kami mencerna, menganalisa,
dan membuat otomatis setiap proses-proses bisnis agar bisnis secara keseluruhan
menjadi lebih efisien.
Tantangan
Terjebak dalam teknologi kuno, klien kami kesulitan mengelola cabang-cabang
bisnisnya yang terus bertambah lintas kota dan provinsi. Sebelum kami perbarui,
konsolidasi data semua cabang dilakukan secara manual. Walaupun perangkat lunak
sebelumnya telah menyediakan sistem kasir yang baik pada setiap cabang, tapi sistem
tersebut tidak saling terhubung ke pusat. Penjualan cabang dikirim manual melalui
surel ke pusat. Lalu, personil pusat mengumpulkan manual data penjualan seluruh
cabang sebelum secara manual merangkum dan membuat laporan. Kelemahan vital
lainnya terletak pada transaksi barang masuk dan keluar. Setiap transaksi barang di
seluruh cabang perlu dikoordinasi manual di cabang itu sendiri dan di pusat. Proses ini
tidak sederhana, rentan kesalahan, dan amat memakan waktu
Solusi
Perangkat lunak baru ditawarkan. Tidak hanya untuk membuat konsolidasi data
otomatis, tapi juga menjadi mudah dan tidak rentan salah. Perangkat lunak baru juga
memperbaiki fungsi pergudangan agar tidak manual. Karena sistem terintegrasi yang
ditawarkan perangkat lunak baru ini, stok barang seluruh cabang dan pusat dapat
terkonsolidasi dan terkontrol dengan lebih baik.
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Selain dari ketersediaan data secara terintegrasi, sistem yang baru pun memperkenalkan
proses terjadwal dimana data-data cabang disinkron secara terjadwal ke pusat dengan
otomatis, tanpa perlu aksi manusia. Hasilnya sangat signfikan karena saat cabang lupa
mengirimkan data, proses terjadwal ini tetap mengirimkan data dan pusat tetap
mendapatkan data terbaru.
Dengan sistem baru dari kami, pergerakan stok juga dapat diatur oleh pusat. Cabang dan
pusat distribusi dikelola ketat untuk tidak memutasi barang tanpa instruksi digital dari
pusat. Proses ini dikelola oleh sistem. Hal ini membuat pengelolaan ribuan, bahkan
puluhan ribu barang menjadi mudah.
Kesimpulan
Kami tidak hanya menawarkan implementasi sebuah perangkat lunak menggunakan
teknologi termutakhir tetapi kami selalu mengambil langkah awal untuk melihat
keuntungan apa yang didapat klien kami untuk proses bisnisnya dengan
mengimplementasi teknologi tepat guna. Tujuan kami adalah menambah nilai dari bisnis
Anda. Untuk kasus ini, kami dengan bangga mendapat kepercayaan untuk mengelola
keseluruhan teknologi klien kami, berinovasi, dan terus melihat relevansi kebutuhan
teknologi untuk mengembangkan bisnis lebih jauh lagi.

IT Department
Outsource
Service:


Hardware



Software



Networking



IT Assessment



IT Recruitment



Training



Project
Management



IT Budgeting

