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Executive Summary


Didirikan pada tahun 2012 sebagai penyedia software aplikasi custom (tailormade) information systems management untuk berbagai macam jenis
perusahaan



Visi : Menjadi penyedia layanan informasi teknologi yang efisien, tercepat dan
terpecaya



Misi : Menyediakan solusi jasa untuk piranti keras dan piranti lunak bagi semua
skala perusahaan client dengan biaya dan waktu yang efektif



Spesialisasi pembuatan integrated solutions untuk perusahaan dagang,
manufaktur (plastik, komponen elektronik, garmen dll), ritel (sparepart, gadget
dll) dan jasa (jasa design & arsitektur).



Team kami terdiri dari para IT consultants yang sudah sukses
mengimplementasi lebih dari 10 siklus pengembabangan custom information
management system

Company Profile Legality


Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)








Nomor : 11031 – 03 / PK / 1.824.271

Akta Pengesahan Pendirian Perusahaan


Notaris : Sri Juwariyati, SH., M. Kn



Nomor : AHU.076.AH.02.02 – TAHUN 2012



Tanggal : 12 September 2012

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :


31.793.496.6-036.000



Tanggal Terdaftar : 27 Juni 2013

Jenis Barang / Jasa Dagangan Utama :


Komputer / Piranti Keras, Jasa Pemrograman Komputer, Jasa Periklanan
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Our Services


Custom Tailor Made Systems




Packaged Products




Kami menawarkan berbagai jenis produk software yang siap untuk di install pada PC anda untuk
langsung digunakan

Networking & Hardware Solutions




System yang di develop dan melewati prosedur implementasi yang efektif dan efisien agar
produk jadi tersebut dapat sesuai dengan kebutuhan anda

Fokus SWI pada divisi ini lebih kepada penyediaan infrastruktur jaringan pada perusahaan. Skala
rancangan infrastruktur network ini mencakup small, medium, maupun enterprise. Swifect dapat
memberikan solusi yang khusus untuk membantu proses bisnis perusahaan, walaupun perusahaan
tersebut sudah memiliki infrastuktur ataupun yang belum memiliki sama sekali.

SAP Business One Implementation & Support


Team kami juga melayani implementasi dan support terhadap SAP Business One. Team kami telah
berpengalaman telah lebih dari 5 siklus project implementasi dan juga dari berbagai macam
bidang perusahaan

Custom Tailor Made Systems (Background)


Unique & Flexible




Efficient Implementation




Timeline untuk implementasi custom akan bervariasi sesuai dengan skop aplikasi yang
diinginkan oleh perusahaan (max 3 – 6 bulan)

Professional & Timely




Sehubung banyaknya perusahaan di Indonesia yang memiliki keunikan proses cara berbisnis,
maka fitur dan aplikasi yang dibutuhkan juga tentu berbeda. Maka dengan kebutuhan ini kami
melayani pembuatan aplikasi dari awal untuk dapat menyesuaikan dengan kebutuhan user.

Implementasi akan dilakukan oleh team yang professional dan telah sukses mengimplementasi
aplikasi custom pada beraneka macam jenis industri

Beberapa kelebihan dari custom implementation :


Interface/tampilan, fitur sampai navigasi sistem dapat disesuaikan dengan keninginan dan
kebutuhan user



Mudahnya user beradaptasi terhadap sistem karena menyesuaikan dengan keinginan user
pada saat perancangan aplikasi



Tidak ada fitur (transaksi, master data, laporan) yang tersia-sia karena “tidak sesuai”

Custom Tailor Made Implementation (Method)
Setelah penyelesaian
development solution, team
Swifect akan mengadakan
pengujian sistem on-site dengan
user, untuk memastikan apabila
sistem sudah sesuai dengan
keperluan customer.

1. Analysis &
Development

Fase dimulai dari analisa proses
bisnis yang sedang berjalan,
master data yang ada, dokumen
cetak, laporan serta persiapan
saldo awal. Hasil meeting akan di
dokumentasikan dengan
dihasilkannya Blueprint

2. User
Acceptance
Testing

Setelah permintaan dan kekurangan semua
sudah terpenuhi, maka sistem akan dinyatakan
live. Team Swifect akan menyerahkan berkas
go-live; user manual dan blueprint.
Pada tahap ini semua masalah yang
berhubungan dengan aplikasi support via
remote. Jika urgent atau kritis maka visit onsite dapat di tentukan.

3. Installation
& Training

Instalasi sistem serta
peripherals yang dilakukan
on-site
Training/Pelatihan terhadap
user yang dilakukan on-site

4. Handover
& Support

Packaged Products – LAKO POS



LAKO POS merupakan system POS yang
desktop based dengan interface yang sangat
user friendly untuk kasir pada perusahaan
seperti kios pada café, rental, ritel sampai
dengan restaurant.



Selain tampilan yang user-friendly LAKO POS
juga memiliki kemudahan untuk integrase
dengan peripheral anda lainnya seperti barcode
scanner, printer thermal dan printer dot-matrix.



Laporan yang disajikan juga sangat lengkap
mulai dari penjualan, mutasi barang dan laba
rugi

Packaged Products – ForYou HR


Sistem penggajian yang praktis




Sebagai alat otomatisasi dan efisiensi administrasi




Berbagai fungsi administrasi yang berkaitan dengan kepegawaian seperti reimbursement, data
karyawan serta tunjangan akan lebih praktis jika diatur menggunakan ForYouHR. Dengan fitur
ESS (employee self-service) para HRD tidak perlu lagi di rumitkan dengan aktifitas pritilan
seperti memberikan slip gaji karena para karyawan dapat mengambil sendiri pada aplikasi
HRIS

HRD dapat lebih fokus terhadap fungsi utamanya




Inilah fungsi utama HRIS berbasis cloud. Setiap bulan, HRD memproses penggajian karyawan
berdasarkan perhitungan cuti, izin, keterlambatan, lembur, serta komponen yang
mempengaruhi perhitungan lain. Untuk itulah sistem HRIS berbasis cloud dapat
dipertimbangkan untuk memudahkan penggajian setiap bulannya.

Menjadi cost center dalam sebuah perusahaan merupakan bagian yang harus di prioritaskan,
karena seperti yang kita tahu bahwa pemilihan kandidat sangat berpengaruh besar bagi
kemajuan perusahaan kedepannya

Meminimalisir kemungkinan terjadinya human error


Hanya karena sedikit kesalahan yang terjadi, bukan tidak mungkin hal itu akan berimbas dengan cukup
fatal. ForYouHR adalah sistem yang diciptakan untuk menjalankan penghitungan serta pengumpulan data
agar dapat dilakukan secara lebih cermat, dengan catatan data yang dimasukkan juga tidak salah.

Packaged Products – SWI Bea Cukai


SWI-BC SYSTEMS


SWI-BC merupakan system hybrid desktop dan web-based yang di desain untuk
memenuhi syarat-syarat kegiatan administrasi perusahaan kawasan dan Gudang
berikat di Indonesia



Aplikasi yang terbuat telah digunakan dan dihandalkan oleh lebih dari 5 perusahaan
kawasan berikat untuk melakukan laporan bulanan



Kelebihan dari system ini yaitu dapat melihat aplikasi secara real time dan telah di
approve penggunaannya oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai Indonesia

Networking & Hardware Solutions


Enterprise Network dan Infrastructure




Communication and Colaboration




SWI mampu menyediakan solusi yang memungkinkan orang untuk berkomunikasi secara
efisien dan akses yang cepat untuk informasi yang perusahaan butuhkan. Komunikasi
yang terjalin dengan bagus melingkupi : telepon kantor perorangan, peralatan wireless,
handphone, email dan komputer yang tergabung dalam satu wadah komunikasi.

Network Security Solution




Enterprise network mengambil pembelajaran dari area teknologi Local Area Network,
Wide Area Network, servis Wireless, solusi pemasangan kabel, dan unified communication.
SWI mampu memberikan solusi network untuk semua platform bisnis. Tujuan utama kita
adalah menggabungkan sistem yang kuat dan mengandung availability, flexibility,
scalability, performance, reliability, and security di dalam solusi network.

SWI selalu akan memberikan solusi network security yang terbaru karena pengembangan
network security ini sangat cepat. Segi keamanan tentu saja sangat penting untuk sebuah
infrastuktur network dalam perusahaan.

Data Center and Virtualization


Data center adalah aspek yang sangat krusial bagi kebanyakan perusahaan di dunia.
Informasi sistem pada perusahaan sangat mengandalkan data center sebagai pusat dari
pengelolaan proses bisnis pada perusahaan. Pada data center ini pula data diolah menjadi
laporan-laporan yang sangat mendukung proses manajerial perusahaan. SWI
menyediakan solusi perangkat yang sangat efektif dari segi biaya untuk solusi ini.

SAP Business One Implementation


The SAP® Business One application provides an
affordable, comprehensive solution for managing
your entire business – from sales and customer
relationships to financials and operations. With
SAP Business One, small businesses can
streamline operations, act on timely and
complete information, and accelerate profitable
growth.



Benefits of SAP Business One Implementation


Low risk with experiences project
Implementation



Less than 3 months implementation



Upgradable Implementation coverage to
optimize investment



Well-proven Implementation result to
variants of Business Industry



Well-Proven ASAP Methodology adoption
to ensure implementation success

SAP Business One ASAP Methodology

Our Clients (Hardware & Software)
Client Name

Industry Type

Swifect Apps

PT. Citra Jaya Hichems

Chemical Industries

Inventory, Production & HR

Koperasi Mulia Industry

Forwarding and
Transportation Services

Accounting & Finance Apps

Emporium Gym Square

Gym & Personal Trainer

Membership Management Apps

PT. Seoilindo Primatama

Straw Industries

Bea Cukai App & Online
Reporting

PT. Nutrifood Indonesia
(Heavenly Blush)

Yoghurt Distribution

Website Data Mining

PT. Medquest Jaya
Global

Medical Devices Trading
& Distribution

HR Systems & SAP Business One
Implementation

PT. Tae Bong Indonesia

Sparepart Trading

Bea Cukai App & Online
Reporting

Palem Furniture

Furniture Trading & Retail

Inventory & POS Systems

PT. Digivest Global
Ventura

Online Funding Website

Website juragandana.com

PT. Dharma Kurnia
Persada

Honda Sparepart
Distribution & Trading

Enterprise Resource Planning
Custom Systems

Anggraeni & Partners

Law Firm

Time Sheet & Reporting

B2M Motors

Auto Workshop

Booking Accounting & Finance
Apps

PT. Indo Travel Jaya

Travel

HR Systems

PT. Cahaya Selaras
Agung

Contractor & Design
Services

Project Controlling Apps

PT. Maha Gaya Makmur

Fashion Retail

Inventory & Finance Apps

Our Clients (SAP Business One Implementation)


PT. Indomulti Plasindo – Injection Plastics Manufacturing



PT. Medquest Jaya Global – Health Equipments



PT. Swanish Boga Industria – Bread Manufacturing



PT. Lam Seng Hang Indonesia – Chemical Trading (Export and Import)



PT. Makasssar Tene – Refined Sugar Industry



PT. Permata Dunia Sukses Utama – Refined Sugar Industry



PT. Tene Capital – Capital Provider



PT. Adyabina Putramas – Plastics Manufacturing



PT. Adelphi TransAsia Indonesia (Mamaroz) – Juice Manufacturing & Retail



PT. Metrox Lifestyles - Retailing

Thank You

