JAVATEKNO
so ware, web, app developer
h ps://javatekno.co.id

PROFIL
Javatekno adalah sebuah perusahaan pengembang
sistem informasi, perangkat lunak, dan aplikasi,
se a project yang berkaitan dengan
pengembangan teknologi dan transformasi digital di
Indonesia.
Javatekno dida arkan pada Januari 2017 dan telah
menangani berbagai macam sistem informasi dan
perangkat lunak pemerintah dan perusahaan swasta
di berbagai bidang industri.

LAYANAN KAMI
Sebagai perusahaan IT, kami telah membantu banyak perusahaan di
berbagai bidang dalam melakukan transformasi digital untuk membantu
meningkatkan bisnisnya. Berikut adalah layanan yang kami berikan:

Sistem Informasi

Website Company Pro le

Aplikasi Desktop

Aplikasi Mobile

Digital Marketing

Pengadaan Hardware

Internet of Things

Maintenance Sistem

PORTOFOLIO PROJECT

INFORMATION SYSTEM & ERP
Sistem Informasi SLO dengan ESDM

Kami telah mengerjakan berbagai macam project
dari berbagai bidang dan proses bisnis. Berikut
adalah beberapa contoh po ofolio project kami.

Sistem informasi integrasi SLO lembaga inspeksi teknik dengan
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Sistem Pengolahan Pabrik Kayu
Sistem ini mencakup pengolahan data pada bagian MC Detector,
PBBE, Hot Press, Clipper, Core Builder, dan sebagainya

Sistem Machine Preventive Pabrik

EDUCATION

TRANSPORTATION

Sistem informasi penjadwalan maintenance dan preventive alat
produksi di sebuah perusahaan otomotif

TELECOMMUNICATION

Se i kasi Dosen

Sistem Pengelolaan Antrian Truk

Sistem informasi untuk proses pembuatan, manajemen, dan tes
online dosen di seluruh Indonesia

Sistem informasi berbasis Android dan website yang mengatur
antrian truk untuk proses bongkar muat di pabrik pupuk

Whatsapp Business API

Sistem Pembayaran SPP

Web Booking Rental Mobil

Pla orm pengiriman pesan whatsapp untuk kebutuhan noti kasi,
promosi, atau OTP

Sistem informasi untuk melakukan proses pencatatan
pembayaran, laporan, dan analisa keuangan sekolah

Sebuah website untuk melakukan booking online mobil dan motor
agar proses booking dan ketersediaan bisa diatasi

SMS Broadcast Management System

Digitalisasi Laboratorium & Simulator

City Digital Parking

Sistem informasi pengelolaan reseller dan client pada layanan SMS
Blast

Laboratorium dan simulator memberikan pengalaman belajar
yang berbeda untuk mahasiswa

Sistem informasi pencatatan dan pengelolaan parkir secara
digital. Setiap transaksi akan mendapatkan struk parkir.

Email Newsle er & Noti cation

Pelatihan dan Training Online
Website informasi pelatihan dan sistem informasi pengelolaan
project & pelatihan

FOOD & BEVERAGES

MARKETPLACE
Web Listing Mobil dan Motor
Website untuk menampilkan da ar mobil dan motor yang dijual
secara online. Website dilengkapi dengan tur booking.

Food Production & Distribution

Web Kasir Toko Perhiasan

Aplikasi pencatatan produksi makanan dan pengelolaan distribusi
bahan kepada jaringan outlet

Sistem kasir sebuah toko perhiasan yang dilengkapi dengan
proses simpan data dan cetak struk sesuai pesanan

Food Stock Opname

Web Pabrik Sepatu

Aplikasi pengelolaan stok opname pabrik snack untuk semua toko
mitra

Ecommerce dan sistem informasi produksi sepatu untuk TNI Polri
dan produk safety lain

PRESS & MEDIA

Web Produk Makanan
Website yang menampilkan da ar produk makanan oleh sebuah
perusahaan produsen bahan makanan

Po al Berita dan Majalah

Web Produk UMKM

Pla orm press, blog, dan media untuk po al berita masa kini
dengan optimasi Search Engine Optimation

Marketplace produk koperasi dan layanan koperasi sepe i simpan
pinjam dan sebagainya

Pengiriman noti kasi dan newsle er dengan menggunakan
layanan email

HEALTH
Sistem Klinik Kecantikan
Website pro l perusahaan dan sistem booking layanan klinik
kecantikan di Surabaya

Sistem Antrian Rumah Sakit
Sistem informasi antrian, pengelolaan data pasien, dan stok obat
apotek di sebuah rumah sakit

GAME
Vi ual City & Metaverse
Aplikasi game kota vi ual tempat be emu, bermain, dan
berbelanja secara vi ual

AND OTHER GOVERNMENT & BUMN PROJECTS

USER EXPERIENCE
Kami menggunakan teknologi dan metode terbaru
dalam mengembangkan desain sistem, aplikasi, atau
pla orm agar bisa memenuhi kebutuhan pelanggan

WEB PUBLIC & FRONTEND
Setiap perusahaan dan bisnis mempunyai
karakteristik yang unik, kami bisa membantu
branding perusahaan Anda

APLIKASI MOBILE
Kami mengembangkan aplikasi mobile
menggunakan teknologi terbaru sehingga
aplikasi yang dibuat bisa memenuhi
kebutuhan bisnis Anda dengan baik

DASHBOARD ADMIN
Sistem informasi yang baik harus mempunyai
tampilan yang informatif, efektif, dan memiliki
desain yang baik sesuai dengan kebutuhan

PELANGGAN
Kami sangat bangga telah bekerjasama dan menjadi bagian
dari berbagai perusahaan, instansi, dan bisnis di Indonesia.
Berikut adalah beberapa di antaranya:

dan sebagainya ...

KONTAK
Jika Anda adalah perusahaan yang sedang melakukan
transformasi digital atau membutuhkan sistem informasi
atau aplikasi untuk membantu proses bisnis perusahaan,
hubungi kami di bawah ini:

h ps://javatekno.co.id
+62857-3677-5369 (Arief)
javateknomitrasolusi@gmail.com
- Perum Jade Ville Blok C4 No 8, Sidokepung Buduran Sidoarjo 61252
- Jln. Menur No. 18, Nambangrejo Sukorejo Ponorogo 63453

TERIMA KASIH

JAVATEKNO MITRA SOLUSI
h ps://javatekno.co.id

