


Jasa Maintenance/Perawatan

 Alasan

Perkembangan teknologi khususnya di bidang komputer terasa
sangat cepat, komputer pada awal penciptaannya hanya untuk
penyimpanan data, pada saat sekarang ini digunakan sebagai perangkat
multimedia dan menjadi media utama dari berbagai macam peralatan
teknologi maju seperti handphone, audio, video dan lain sebagainya.

Komputer sudah menjadi kebutuhan pokok bagi setiap manusia di
dunia ini, karena komputer mempermudah kerja manusia dalam berbagai
macam bidang. Apalagi di kantor – kantor baik swasta maupun pemerintah
di Indonesia ini hampir setiap karyawan menggunakan komputer. Dengan
komputer, kantor hanya membutuhkan ruang penyimpanan data yang
hemat dan efisien, semua data dan file yang penting dapat tersimpan
semua dalam komputer.

Semakin meningkatnya kebutuhan di bidang IT (Informasi
Teknologi), maka bersama ini kami dari TEKNOWEB SOLUTION
mengajukan proposal perawatan komputer (maintenance komputer) yang
berguna bagi perusahaan untuk menunjang kelancaran kerja terutama
dalam bidang komputer baik itu hardware maupun software. Secara
hardware komputer harus tetap terpelihara dalam keadaan baik, dengan
mengoptimalkan kerja hardware yang ada, maka kerja menjadi nyaman.
Dan secara software komputer harus terjaga dari berbagai macam
gangguan misalnya virus, salah pengoperasian, komunikasi data yang
salah, dan sebagainya.

Banyak penyebab yang dapat mengakibatkan kerusakan komputer
diantaranya :

 Komputer tidak pernah dioptimalisasi, jadi data dan aplikasi yang ada di
komputer tidak tertata dengan baik. Hal ini dimungkinkan karena
kesibukan kerja sehingga menyebabkan komputer hang, error loading, dan
sebagainya.

 Komputer tidak pernah diupdate anti virus, hal ini menyebabkan virus
mudah sekali menyerang ke dalam sistem komputer, apalagi komputer
yang selalu memakai fasilitas internet dan email karena banyak sekali
virus datang dari internet dan email yang kita terima.

 Komputer tidak pernah dibersihkan dari pada kotoran dan debu, sehingga
menyebabkan hardware yang ada mudah rusak dan tidak berfungsi secara
maksimal.

Dari berbagai macam gangguan di atas, maka kami TEKNOWEB
SOLUTION bermaksud membantu menangani berbagai masalah yang



berkaitan dengan komputer, sehingga mempermudah karyawan dalam
menyelesaikan pekerjaannya.

 Keuntungan

1. Komputer Cilent akan tetap terpelihara sehingga mengurangi
kerugian dalam pergantian Hardware/Software

2. Jika Clinet dalam perkantoran data anda akan aman dan
mengurangi resiko kehilangan data dan kerusakan data.

3. Jika Clinet dalam Lab.Komputer sekolah, kegiatan belajar
mengajar lebih efesien dikarnakan komputer dapat berfungsi
dengan baik.

4. Pihak Clinet tidak perlu menuggu sampai computer tidak berfungsi
baru di tangani, dikarnakan kami akan melakukan Jadwal
Pemeliharaan kepada clinet .

5. Kami siap melakukan installasi sesuai ebutuhan Clinet.
6. Hemat Biaya, Dikarnakan Clinet hanya membayar perbulan tidak

membayar per kunjungan

 Tugas/Pekerjaan Yang Kami Lakukan

1. Pembersihan Hardware

Kami akan melakukan pembersihan dengan menyemprot kotoran
dalam hardaware alat computer clinet, Sehingga Hardware dapat
berfungsi semaksimalmungkin

2. Perawatan System

Kami akan melakukan instalasi system baru jika diperlukan sesuai
permintaan clinet, memaksimalkan system sehingga system oprasi
yang diakai bekerja secara maksimal, membersihkan system clinet
dari memberikan antivirus yang aktif tidak trial, sehingga system
dalam computer clinet tidak mudah terserang oleh virus yang
mengakibatkan kerusakan data dan bahkan kehilangan data.

3. Backup data

Kami akan melakukan backup data pada clinet sehingga data dalam
computer clinet dapat terjaga dengan aman



 Perbandingan

Berikut ini perbandingan menggunakan jasa maintenance dengan tenaga
IT:

Jasa Maintenance Tenaga IT

 Biaya yang dikeluarkan 800rb -
1,5juta per bulan

 Bila ada kerusakan hardware kami
bisa meminjamkan selama dalam
perbaikan

 Jasa maintenance lebih pengalaman
baik hardware maupun software dan
bisa memberikan solusi
penyeselesian masalahnya

 Gaji seorang IT minimum 2 Juta
/ bulan belum termasuk
tunjangan dan beban lainnya
bagi karyawan

 Bila ada kerusakan hardware
perusahaan harus membeli
peralatan penggantinya

 Seorang IT belum tentu
mempunyai pengalaman yang
baik dalam hardware maupun
software

Jumlah
PC/

Laptop
Kunjungan

Biaya Per
Tahun/Dalam
Kota Mendan

Biaya Per
Tahun/Luar Kota

Mendan

Rutin /
Bulan *)

Service /
Bulan

**)
Kurang
dari 10
Unit

1 1 Rp. 10.000.000,- Rp. 13.000.000,-

10-25
Unit 1 1 Rp. 12.000.000,- Rp. 15.000.000,-

25-40
Unit

2 2 Rp. 18.000.000,- Rp. 20.000.000,-

Lebih
Dari 40
unit

3 3 Rp. 23.000.000,- Rp. 25.000.000,-

 Pembayaran

Untuk meringankan pembayaran bagi pengguna jasa maintenance
kami, kami memberikan 2 (Dua) plihan pembayaran dengan rincian
sebagai berikut :

1. DP 20% dari nilai kontrak dibayarkan setelah penandatanganan
kontrak.

2. 20% berikutnya dibayarkan setiap 3(tiga) bulan berikutnya sampai
kontrak selesai.

Pembayaran per bulan dengan rincian nilai kontrak dibagi 12 (dua
belas)Atau disesuaikan sesuai dengan perjanjian yang disepakati bersama.



Jasa Installasi & Pengadaan

 Pengadaan

1. Kami akan memberikan Hardware terbaik sesuai kebutuhan Clinet,
harga bias disesuaikan dengan kemampuan clinet.

2. Kami juga mensupport perangkat computer lainnya seperti
Printe,Scanner,Hub,Switch,Mikrotik dan dll.

 Installasi

1. Installasi System Komputer
2. Installasi Jaringan Berbasis Internet, Wifi dan Server
3. Installasi Laboratorium computer berbasis computer multi fungsi,

Seperti Pembelajaran Multimedia dan Ujian Berbasis Komputer,
sehingga Sekolah hemat biaya Kertas

4. Installasi Jaringan Berbasis Data Centre Untuk Perusahaan/Kantor

 Keuntungan

1. Harga kami pastikan bersaing
2. Client hanya terima jadi dikarnakan pemasangan dan installasi

system sudah kami lakukan sehingga barang diterima siap pakai.
3. Garansi kami akan berikan selama kontrak apabila teknoweb yang

akan melakukan perawatan dan perbaikan, sehingga client hanya
membeli 1 kali dan barang sudah menjadi hak milik clinet.

4. Barang akan di antar kelokasi tujuan dan di pasang oleh teknoweb.



Jasa Pembuatan website

 Alasan

Pada abad  informasi ini, teknologi informasi merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari kehidupan kita. Semua aspek kehidupan telah memanfaatkan revolusi

teknologi. Tidak hanya perusahaan yang ingin memasarkan produknya secara global

dengan biaya yang efisien, tetapi juga pemerintahan, organisasi, partai politik,

yayasan,  lembaga, rumah sakit, klinik dan bahkan individu juga telah menggunakan

internet untuk mendapatkan kemudahan dalam memberikan layanan dan

informasi, juga untuk kemudahan perluasan dan pengembangan

layanan usaha.

Sebuah website tidak hanya berfungsi sebagai media promosi untuk

mengenalkan usaha atau layanan sebuah perusahaan atau instansi,

tetapi lebih luas mencakup kredibilitas instansi, perkembangan kinerja,

jaringan kerjasama hingga publikasi kegiatan serta menjalin hubungan

relasi bermasyarakat dengan siapapun, dimanapun, dan kapanpun.

Dengan dukungan layanan 24 jam sehari dan 7 hari seminggu,

internet merupakan media public relation, marketing, dan network

partnership yang tepat untuk meningkatkan image perusahaan,

instansi, maupun perorangan kepada masyarakat.

 Tujuan

Adapun tujuan yang dapat diperoleh dari sebuah pembuatan website
adalah sebagai berikut :

1.  Publikasi keberadaan ke seluruh dunia.

2.  Publikasi layanan dan promosi.

3.  Meningkatkan pelayanan yang lebih profesional.



 Manfaat

Manfaat yang dapat diperoleh dari  sebuah pembuatan website adalah
sebagai berikut :

1.  Meningkatkan informasi tentang keberadaan instansi

2.  Menyediakan layanan informasi terkini pada publik

3.  Meningkatkan citra dan keunggulan kompetitif

4.  Memperluas relasi atau jaringan instansi.

 PROSES PELAKSANAAN

Adapun perincian langkah-langkah   pembuatan website adalah sebagai
berikut :

1.  Pengumpulan data

2.  Analisa data.

3.  Registrasi domain dan hosting.

4.  Perancangan awal layout website

5.  Penyempurnaan layout website

6.  Publikasi website.

7.  Percobaan

8.  Penyempurnaan performance akhir website.

 WAKTU PEMBUATAN WEBSITE

Estimasi waktu untuk menyelesaikan  sebuah website sekitar 2 – 4 minggu
terhitung dari tanggal penandatangan   kontrak  dan  dengan  asumsi
bahwa  seluruh  bahan  /  materi  (content) telah tersedia oleh pihak
pemesan website.



 Produk dan Harga Yang Kami Tawarkan

Paket Produk Content Menu Maintenance Biaya

Website
Sekolah/Perusahaan

Home, Profile, Layanan, Agenda Kegiatan,
Pengumuman,  Testimoni, Gallery, Berita/Artikel
Kesehatan,   Contact,   Sitemap, dll    (fitur    lain
menyesuaikan)    Min    :    17

12 Bulan

Rp. 5.000.000

Website Custom Negotiable Negotiable Negotiable

Program Ujian
Berbasis Komputer

Program bisa dijadikan Online/Offline,

Rp. 7.000.000
(Aplikasi Menjadi

Hak Milik
Sekolah)

(negotiable)

Input soal Sudah Menggunakan Excel,

Input Peserta Ujian Sudah Menggunakan Excel,
System dapat Mencetak Kartu Ujian Secara
Automatis

System dapat Menganalisa Setiap Butir soal

Dapat Merekap hasil dengan excel

System dapat dipasang di lab komputer tanpa harus
menggunakan server yang tinggi

 Penambahan,  pengurangan,  ataupun perubahan content website dapat
dibicarakan lebih lanju

 Pada paket produk  diatas sudah termasuk  fitur Search, Login Admin,
Comment System, Slideshow, Link to Social Media, dll

 Harga diatas  sudah  termasuk  Hosting  dan domain  selama  1 tahun dan
berbayar  untuk tahun berikutnya.

 Email resmi dengan nama@domain.com

Selain itu kami juga akan memberikan Anda :
1.    Username Dan Password Administration Website
2.    Username Dan Password Email Domain Website
3.    Tutorial Maintenance Website

 PENUTUP

Demikian  proposal  yang telah kami buat, apabila Anda berminat dengan
Penawaran  diatas dan ingin  lebih  jelas  mengetahui   manfaat  dari
website  yang  telah  kami  implementasikan,   maka dengan  ini kami
membuka  diri untuk  bekerja  sama.  Demikianlah  proposal  pembuatan
website untuk perusahaan anda. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami
ucapkan terima kasih.


