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OUR
PROFILE
EMCO Digitalindo bergerak dalam bidang

Hardware dan

Software Development yang mengkhususkan diri dalam
menciptakan dan mengembangkan aplikasi web, aplikasi
mobile, serta aplikasi

lainnya yang berbasis web, berdiri

sejak 2009, kami menawarkan solusi dan layanan terbaik
untuk kelancaran usaha perusahaan yang menjadi Client
kami.
Kami

memiliki

berpengalaman
layanan

tim

pengembang

dibidangnya,

profesional.

perkembangan

jaman

pengembangan ke depan.

Kami
dan

/

kami
akan

programmer
akan

memberikan

terus

permintaan

yang

mengikuti

pasar

dalam
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OBJECTIVE

VISI kami adalah menjadi konsultan yang
terdepan dalam bidang IT (Information &
Technology) dan telekomunikasi dengan
selalu memberikan solusi yang inovatif
sehingga setiap mitra kami mampu
bersaing dalam skala nasional maupun
internasional.

MISI kami adalah memberikan jasa IT
(Information
&
Technology)
Dan
telekomunikasi terbaik dengan nilai
tambah kepada setiap mitra yang
menjalin kerja sama dengan kami
berdasarkan prinsip - prinsip sebagai
berikut :
Berorientasi kemitraan
Efektifitas dan efisiensi atas solusi
Inovasi yang berkesinambungan
Kualitas dan profesionalisme kerja

visi

yang tinggi
Komitmen dalam setiap pelayanan

misi

SINERGI merupakan salah satu kunci

sinergi

keberhasilan

dalam

pelayanan

pengguna

Komitmen

bagi
kami

memberikan

dalam

jasa

kami.

memberikan

pelayanan adalah :

Memahami keluhan dan kebutuhan
klien
Berusaha

secara

optimal

untuk

memenuhi kebutuhan klien
Pengembangan IPTEK terkait secara
terus menerus untuk memberikan
layanan terbaik bagi klien
Mengutamakan WIN-WIN SOLUTION
Mengedepankan
panjang

SINERGI

jangka

sistem
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dashboard

monitoring

logistic
management
system
Kemudahan dalam berbisnis,
Dapat di akses dimana saja dan kapan saja
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produk

GPS SYSTEM

LOGISTICS
ACCOUNTING SYSTEM

TRUCKING SYSTEM

OPERATIONAL SYSTEM

produk unggulan kami
Logistics Management System merupakan sebuah system

Yang mana customer dari perusahaan tersebut dapat melihat

aplikasi yang dirancang secara khusus agar dapat membantu

perjalanan dari barang kirimannya, melalui tracking barang

perusahaan

yang telah disediakan.

logistics

dalam

menjalankan

operasional

dibidang jasa pengiriman, cargo dan logistics, baik melalui

Melalui support system yang dilengkapi dengan web mobile

darat, laut maupun udara. Yang bertujuan untuk meningkat-

memungkinkan

kan efektivitas dan efesiensi perusahaan client. System ini

android dan IOS.

memudahkan pemakai dalam mengelola kinerja perusahaan
mulai dari barang masuk, barang keluar, perjalanan barang
hingga barang sampai ke tujuan.

pemakai

dapat

melihat

kinerja

melalui

benefit
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manfaat
Manfaat Bagi
Perusahaan Client

Pemilik dapat mengontrol dengan
Android maupun IOS

Dapat mengontrol / meningkatkan
omzet pendapatan Perusahaan

Dapat mengontrol / meningkatkan
omzet per cabang

Dapat mengontrol / meningkatkan
omzet per Customer

Report dapat di export ke excel

Meningkatkan produktifitas Kinerja
Pegawai

Menekan resiko kehilangan barang

Mempermudah komunikasi antara
Perusahaan dengan Customernya

2 3
45 6
7
8
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Manfaat Bagi
customer Client

Dimana dan kapan saja baik melalui
android, tablet, note/net book
maupun PC

Customer retail dapat melihat
kiriman barangnya tanpa merasa
kuatir kehilangan barangnya

Customer member dapat melihat
Report nya sendiri, Baik Tracking
pengiriman maupun biaya yang
dikeluarkan

keunggulan

benefit

1
2
3
4
5
6
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Pengalaman dalam bidang
logistik, kurir dan kargo.
Baik darat, laut, maupun
udara.

Memiliki berbagai pilihan
produk
yang
dapat
disesuaikan
dengan
kebutuhan Anda.

Dapat dengan mudah di
integrasikan
dengan
system backend office yang
sudah ada.

Dapat di sesuaikan dengan
kebutuhan
perusahaan
Anda (Customize).

Support Sistem Android /
IOS

Biaya operasional murah.

Logistic Management System
merupakan pilihan yang tepat
karena memiliki banyak
keunggulan
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fitur

fitur produk
development logistic management system
dashboard
menu offices

2. Customer Servive

1. Company

A. CS Transactoin

2. Branch offieces
3. Agents

master

Pick Up
Print AWB

1. Master Logistic
A. Logistic Area

B. Shipment Status

Area
Destination Branch

Marketing
Driver
Courier

C. Logistic Service

C. Data Complain

Operational

B. Check Transit
C. Check Inbound
D. Print Manifest

Billing Type

2. Delivery Sheet

2. Master Vendors

A. Add City Courier

A. Vendors

B. Print City Courier
Service
Prices

module

B. Consigne

finance

1. Cashier
A. Receipt

1. Marketing
A. Customers

1. Manifest
A. Add Manifest

Moda
Service Delivery
Content Delivery

B. Services Vendor

B. Payment
Prices

Log History AWB No.
Google Map Tracking

Zip Code
B. Logistic Division

On Site
On Call

2. Account Receiveable
3. Account Payable (AP)

fitur

REPORTS

system selling

1. Report HO

1. Install

A. Branch Detail Transactions

2. Page / Menu

B.
C.
D.
E.

3. Menu Management

Branch
Branch
Branch
Branch

Transaction Recaps
Manifest
Manifest Recaps
City Couriers

F. Branch City Courier Recaps
2. Report Branch
A. Transaction Outbond
B. Transaction Inbound
C. Manifest Outbond
D. Manifest Inbound
E. City Courier
F. Analisa Customer
3. Report Finance
A. Daily Report Cashier
B. AR Report
C. AP Report

4. Group User
5. User Management

halaman report customer member
support web mobile / android / ios
tracking system
basis data web
Untuk dapat melihat fitur produk versi free kami silahkan buka di
http:/demo.appsdigitalindo.com/
Username ; admin@digitalindo.co.id
Password : 123456

service

Garansi

Logistics Management System dapat di customize atau disesuaikan
kebutuhan pelanggan. Selain penambahan fitur Logistics
Management System juga dapat di integrasikan dengan backend
system yang dimiliki oleh pelanggan.

Masa garansi yang diberlakukan adalah selama customer masih
berlangganan/membayar biaya abonemen, baik secara bulanan atau
tahunan (disesuaikan dengan penawaran harga dan kesepakatan).

Kami pun memberikan layanan pasca pembelian (after sales
service) bagi para customer. Biasa disebut juga dengan nama
“Maintenance Service”.
Untuk maintenance service dikenakan biaya tiap bulannya. Besar
biaya tersebut tergantung dengan interval waktu pelaporan unit ke
server, perincian lebih lanjut dapat dilihat di penawaran harga.
Biaya tersebut mencangkup beberapa pelayanan sebagai berikut :
1. Maintenance pemeliharaan server
2. Upgrade fitur selama dalam satu alur kerja
3. Jika terjadi BUG / Error
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klien

klien kami
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PENUTUP

penutup
Kami sangat meyakini bahwa kebutuhan akan management Operasional dan SDM yang di dalamnya merupakan kebutuhan setiap perusahaan.
Dikarenakan management yang baik akan meningkatkan mutu dari perusahaan dan pelayanan yang diberikan kepada pelanggan sehingga semakin
meningkatkan pendapatan perusahaan. Logistics Management System yang kami sediakan bagi perusahaan bapak/ibu akan menjawab kebutuhan
tersebut.
Terima kasih atas segala kesempatan dan perhatian dari bapak/ibu pimpinan perusahaan.

Hormat Kami,

Ryan Febrianto

pt. emco digital indonesia
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Office :
J l . C i l a n g k a p R a y a N o . 5 6 , R T. 6 / R W. 3 , C i p a y u n g ,
K e c . C i p a y u n g , K o t a J a k a r t a T i m u r,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13840
Te l p . 0 2 1 2 8 6 7 4 8 4 9
Fax. 021 2867 4849
W e b s i t e : w w w. d i g i t a l i n d o . c o . i d

