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Written by Permata

PERMATA SOLUTION hadir dalam usia yang relatif muda, dimulai dengan usaha Software
house tahun 2004 dengan menyandang nama Permata Solution, kami memulai bisnis di bidang
IT. Sejak berdiri kami berkomitmen untuk melayani masyarakat pengguna Teknologi Informasi.

Perkembangan Teknologi Informasi yang meningkat pesat membuka kesempatan yang besar
bagi kami untuk terus melayani. Usaha kami perlahan mulai berkembang, tidak lagi hanya
memasarkan produk software house. Usaha yang kami jalankan lebih luas dengan
menghadirkan produk jasa perawatan komputer dan pengadaan infrastruktur IT. Dengan
dukungan tenaga profesional dibidangnya kami berkomitmen untuk memberikan solusi
menyeluruh di bidang IT.

Belajar dari pengalaman selama ini kami terus meningkatkan kualitas produk dan jasa layanan
kepada klien. Inovasi terus dilakukan untuk menghasilkan produk tepat guna berorientasi solusi
dengan mengutamakan efektivitas dan efisiensi sesuai kebutuhan klien

Moto kami memberikan solusi dengan pelayanan profesional.
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PERMATA SOLUTION menyediakan bermacam produk dan jasa outsourching di bidang IT,
kami memposisikan diri sebagai mitra kerja setiap klien. Dengan jaringan usaha yang luas dan
kerja sama dengan Partner terkemuka di bidangnya,
PERMATA
SOLUTION
akan
memberikan solusi menyeluruh di bidang IT sesuai dengan kebutuhan Klien

Visi :

Visi dari perusahaan kami adalah memberikan pelayanan profesional dibidang teknologi
informasi dengan mengutamakan kepuasan pelanggan

Misi :

Misi dari perusahaan kami adalah menjadi partner menuju sukses dibidang teknologi informasi.

Overview Bussiness
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PERMATA SOLUTION merupakan IT service Company yang memberikan layanan
outsourching di bidang Teknologi Informasi. Kami mengembangkan
likasi bisnis software dan jasa : Hospital Management System, Asset management,
Inventory System
,
Accounting System, Information Security Management System,
Website development, Networking,
Komputer maintenance dan Training

ap

Teknologi Informasi tidak dapat dipisahkan dari suatu perusahaan, hal inilah yang mendorong
kami untuk lebih mengembangkan produk kami agar lebih inovatif dan “up-to-date IT Solution”

Untuk meningkatkan mutu SDM diperusahaan, kami juga memberikan Training In house mulai
dari pelatihan tingkat dasar, menengah dan lanjut, serta pelatihan internet. Kami juga
membangun website yang merupakan media informasi yang bisa menjelajah kepenjuru dunia.

Sedangkan dibidang jasa Konsultan, untuk mendapatkan kinerja komputer optimal, agar
investasi pada peralatan IT benar-benar menghasilkan manfaat yang lebih selama operasional,
kami dapat melakukan analisa menyeluruh untuk kebutuhan klien. Kami juga berpengalaman
melakukan maintenace PC dan perangkat IT untuk menjamin kelancaran kegiatan operasional
klien.
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