Profil Perusahaan

I-SOLUT didirikan sejak Oktober 2001 yang awalnya berbasis di Frankfurt –
Jerman. Dan dalam upaya meningkatkan daya saing yang lebih kompetetif
dan menarik, kami memindahkan base camp kami ke Jakarta – Indonesia dan
secara resmi berdiri pada bulan Maret 2004.

Keberadaan kami adalah untuk memberikan produk berkualitas tinggi dan
kesempurnaan customer service di bidang IT. Kami akan mendengar dan
secara efektif memberikan respon atas kebutuhan Anda. Kami mahir dalam
menterjemahkan kebutuhan Anda ke dalam solusi marketing, produktif dan
efisiensi yang membantu memberikan business opportunity Anda
berkembang setiap harinya. Produk-produk kami dilandasi oleh teknologi
solid, sebuah kombinasi dari content, design dan fungsionalitas.

Prinsip dasar kemitraan I-SOLUT berlandaskan atas
dasar kekeluargaan dimana kepuasan mitra bisnis
adalah tujuan utama kami. Kami akan berusaha
berjalan dari awal hingga akhir bersama-sama dengan
Anda.

Visi Misi

Visi kami adalah menjadi salah satu software house internasional yang dapat
menciptakan suatu system dengan konsep teknologi baru yang dapat
mengundang ide-ide baru kepada programer berbakat generasi berikutnya.

Misi kami adalah commit dalam memberikan kepuasan pelayanan dan
mengoptimalkan efisiensi produktifitas bisnis customer, khususnya dalam
bidang Teknologi Informasi.

Team I-Solut

Kami adalah team programmer dan designer yang berpengalaman bertahuntahun dalam bidang IT total solution. Keberadaan kami yang dilatar belakangi
pendidikan dan pengalaman sebagai ahli di Jerman, Australia dan Indonesia,
akan memberikan nilai lebih dalam melengkapi pemberian solusi atas
kebutuhan Anda.

Struktur Perusahaan

I-SOLUT berkomitmen dan fokus atas setiap proyek bisnis yang dijalankan.
Kami membagi perusahaan kami ke dalam 2 divisi inti yaitu software dan web
development, dimana untuk divisi software kami bagi lagi menjadi 3 bagian

Web Development

Software Retail
Department

Software Division

Tailor Made Software
Department

Small Company
Department

Our Products

Berikut adalah beberapa contoh produk yang dengan bangga kami persembahkan.
Program Karaoke
Program dapat dihubungkan ke televisi untuk menampilkan
listing lagu kepada customer. Customer dapat memilih dan
mencari lagu apa yang diinginkan dan secara otomatis akan
diputar di room yang telah dibooking. Software juga dilengkapi
dengan modul FrontOffice : kasir untuk booking, pembayaran,
akses langsung ke database, dsb, End User, dan Administrasi.

Program Point Of Sale
Program ini dapat menangani hal stok barang, inventori, kasir,
hutang piutang, pelanggan dan supplier, pembagian hak akses
menu untuk masing-masing user dan banyak lagi. Program ini
sangat membantu efektifitas pengelolaan bisnis toko retail dan
grosir.

Program General Ladger
Program neraca rugi laba yang digunakan banyak perusahaan
untuk mengkalkulasi pajak.

Our Products

Lanjutan
SMS Gateway
Merupakan System management SMS GSM yang
memungkinkan untuk pengolahan informasi SMS untuk
mengakses dan mengupdate data internal perusahaan melalui
SMS secara realtime dimanapun anda berada semasih dalam
jaringan Handphone/GSM anda.
Melalui SMS Gateway, user dapat memproses informasi yang
ada di system data komputer dan mengirimkan hasil
informasinya secara otomatis, realtime, mobile dan hubungan 2
arah melalui Handphone/GSM user.
Apotek
Hotel Information System

Resto & Kafe

Program Applikasi untuk management Operasional Perhotelan,
termasuk didalamnya fitur billing, Administrasi, Foods &
Beverages, dan masih banyak lagi.

Bengkel
Klinik
I-SOLUT KopKar
Simpan Pinjam
Rumah Sakit
Distributor
Dsb.

Our Precious Clients & Partners
Sebagai referensi Anda, team kami telah memiliki clients yang telah puas dengan hasil kerja
kami seperti beberapa perusahaan besar dibawah ini :
• Continental Teves Co .oHG Frankfurt - Germany :
Perusahaan Raksasa Otomotif yang memiliki pabrik
dan cabang di seluruh dunia. Software WebEDI RollOut Process dan Software Centralized Room Booking
System.
• Evangelische Studentengemeinde : Organisasi
Student Evangelium, Website Portal Internet.
• Ridista : Distributor komputer dan aksesoris Indonesia,
pemasok perangkat IT untuk TB Kharisma, TB Gunung
Agung, dan TB Gramedia (Awarded Online Shopping).
• PT. Tims Kreasi Magnetindo : Perusahaan Magnetik
untuk MacDonald, Garuda Airlines, dsb
(timescreation.com).
• PT. King Halim : Satu dari 2 pabrik emas terbesar di
indonesia (software inventory complex).
• PT. DEI PLN, Perusahaan Konsultan Pemerintah
Perusahaan Listrik Negara (Software OCR,
automatisasi Meter Controller System se-indonesia).

Our Precious Clients & Partners
Sebagai referensi Anda, team kami telah memiliki clients yang telah puas dengan hasil kerja
kami seperti beberapa perusahaan besar dibawah ini :
• PT. Catur Eka Adi Krida : Perusahaan Kontraktor,
yang salah satu proyeknya adalah Mangga Dua
Square Jakarta.
• Netac OnlyDisk : Perusahaan importir perangkat
aksesoris multimedia (portal internet yang dengan fitur
CMS)
• PT. Macronic Pacific Industry : Perusahaan Air
Cleaner dan Freshner oleh anak perusahaan PT.
Redline International
• Kimpraswil Maluku Utara : Badan Pemerintah
Permukiman dan Prasarana Wilayah Maluku Utara.
• AstraWorld : Credit Card dan ERA Management
Software.
• Marlene W. Donovan Aesthetic : Klinik Kecantikan
dengan teknologi Jerman yang terkoneksi antar
cabang. Software mulai dari Absensi Finger Print,
Klinik, Apotek, Synchronisasi Data, Customer
Relationship Management, dsb.
• Dan masih banyak lagi.

