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Custom Cloud Based App For Your Companies



Jasa pembuatan aplikasi online

berbasis web, Android, dan iOS.
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Apakah Cloud App Itu?
Cloud App atau yang juga disebut Aplikasi Online adalah perangkat lunak (software) 

yang bekerja di dalam sebuah jaringan internet, di mana seluruh data dan 

pengolahannya tersimpan secara terpusat di dalam server.

Pengguna dapat mengakses dan mengoperasikan Aplikasi Online lewat komputer, 

laptop, maupun smartphone yang terhubung dengan jaringan internet. Salah satu 

aplikasi online yang cukup populer misalnya AKUN.biz dan Online Banking.



Apa Keunggulan Aplikasi Online?
Dibanding aplikasi konvensional, aplikasi online memiliki banyak keunggulan, antara lain:

Data yang selalu tersedia dan dapat diakses kapan saja, di mana saja, dan 

lewat perangkat apa saja, dari komputer hingga smartphone.

Output langsung terupdate secara realtime, bersamaan saat data diinput.

Data yang diinput oleh pegawai, cabang, atau kantor yang tersebar di 

berbagai tempat dapat terhubung dalam sebuah pusat data yang sama.

Data tidak hilang walau komputer atau smartphone rusak.



Mengapa Harus Online?
Cloud Apps telah terbukti menaikkan efektifitas dan efisiensi perusahaan, dari penghematan waktu, penghematan biaya, 

mempermudah pengawasan, hingga memperpendek rantai komunikasi serta jalur distribusi yang pada akhirnya menaikkan 

produktivitas, profit, dan daya saing perusahaan.
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But wait, one size can't fit all!
Kami memahami bahwa kebutuhan setiap perusahaan berbeda-beda. Aplikasi yang 

“pas” dipakai oleh sebuah perusahaan belum tentu sesuai untuk perusahaan lain. 

Hal ini wajar karena setiap perusahaan memiliki jalur produksi, siklus keuangan, 

prinsip manajemen, serta budaya organisasi yang berbeda-beda pula.

Kemajemukan ini menyebabkan perusahaan sulit  mengaplikasikan paket software 

di pasaran. Berbagai perangkat lunak di pasaran dirancang secara general untuk 

semua perusahaan, yaitu hanya menyediakan fitur-fitur yang “pada umumnya” 

dibutuhkan. Akibatnya, manajemenlah yang akhirnya harus menyesuaikan diri 

dengan sistem aplikasi yang ada. 

Padahal, seharusnya sistemlah yang seharusnya menyesuaikan dan melayani 

kebutuhan pengguna, bukan sebaliknya. Harga paket aplikasi yang “murah” malah 

justru menjadi tidak efisien karena banyak bagian perusahaan yang harus dirombak 

demi menuruti “kemauan” aplikasi tersebut.

Setiap perusahaan membutuhkan sistem yang khusus dirancang 

dan dikembangkan hanya untuk perusahaan tersebut, yaitu 

aplikasi yang semua fiturnya dibuat berdasar kebutuhan dan 

kondisi perusahaan.

You need a custom app!



Our Custom Job
AKUN.tech melayani pembuatan custom online app yang dirancang khusus hanya untuk perusahaan Anda. Seluruh fitur, alur, 

input, dan output aplikasi akan didesain dan dikembangkan dari awal berdasar kebutuhan dan permintaan Anda. 

Online Accounting

Aplikasi akuntansi online yang mencakup pencatatan 

keuangan perusahaan, seperti pemasukan, pengeluaran, 

utang piutang, hingga laporan laba rugi dan neraca. 

Pimpinan perusahaan dapat memantau kondisi keuangan, 

penjualan, dan biaya-biaya secara realtime dari mana pun 

dan kapan pun tanpa harus menunggu laporan. Jika 

memiliki banyak cabang atau gerai, seluruh laporan 

keuangan dari masing-masing cabang/gerai juga dapat 

terlacak dan bisa dibandingkan secara realtime.

Online Point of Sales

Aplikasi kasir atau penjualan berbasis cloud. Lewat aplikasi 

ini, petugas kasir dapat mencatat penjualan, mencetak 

invoice, dan menyimpan datanya. Data yang tersimpan 

dapat diakses oleh pihak manajemen untuk memantau 

penjualan dan stok di masing-masing gerai secara realtime.

Online Reporting & Tracking

Aplikasi pelaporan kinerja karyawan, cabang, atau kantor 

yang berada di tempat berbeda atau yang bekerja di 

banyak tempat sekaligus, seperti sales, canvasing, event 

organizer, proyek pembangunan gedung, dan sebagainya. 

Aplikasi ini juga sangat berguna jika perusahaan memiliki 

banyak cabang, gerai, atau kantor karena semua sistem 

pelaporan dapat berjalan secara terpusat.

Booking Management

Aplikasi pemesanan tempat, paket, atau kamar yang biasa 

digunakan oleh hotel dan agen perjalanan. Manajer bisa 

mengelola ketersediaan tempat secara realtime dan bisa 

diotomatisasi untuk efektifitas perusahaan. Hal ini juga 

sangat berguna jika memiliki banyak cabang, karena data 

yang selalu sinkron antara sebuah cabang dengan cabang 

lainnya.



Projects & Clients Management

Merupakan aplikasi pengelola proyek dan jasa yang 

pengerjaannya diserahkan kepada internal tim, freelancer, 

maupun outsourcing. Lewat aplikasi ini, manajemen bisa 

mengelola pesanan yang masuk, membagi pekerjaan, dan 

mengawasi kinerja masing-masing pekerja, termasuk 

pengelolaan klien dan sarana komunikasi antara manajemen 

dengan pekerja.

Inventory & Asset Management

Merupakan aplikasi pengelola barang atau aset. Aplikasi ini 

biasanya dibutuhkan oleh bisnis pergudangan, distributor, 

persewaan, dan sebagainya. Lewat aplikasi ini, ketersediaan 

barang dapat selalu terpantau dan dapat diawasi 

perputarannya dari mana saja.

Website Design & Development

Need something else? Hubungi kami dan kami 

akan bantu merumuskan konsep aplikasi yang 

Anda butuhkan.

Any system for your company

Kami juga melayani pembuatan custom website tanpa 

melibatkan theme yang ada di pasaran. Tampilan, sistem, dan 

navigasi website akan kami rancang dari awal sesuai kebutuhan 

dan misi perusahaan. Website ini juga bisa diintegrasikan 

dengan berbagai aplikasi online bahkan mobile-app untuk 

menunjang proses dan sistem pada perusahaan Anda. 



Mengapa Harus Memesan Aplikasi?
Ada saat di mana perusahaan atau organisasi harus memiliki aplikasinya sendiri dari pada menggunakan software yang 

sudah ada di pasaran.

Setiap perusahaan memiliki keunikannya, dari cara kerja, alur data, hingga budaya. Sedangkan, aplikasi di 

pasaran cenderung menyediakan fitur-fitur yang “pada umumnya” dibutuhkan. Banyak hal spesifik yang 

mungkin tidak tersedia pada software tersebut. Saat Perusahaan memesan aplikasinya sendiri, semua aspek 

akan dibuat sesuai kebutuhan.

Kebutuhan Yang Spesifik

Aplikasi di pasaran pada umumnya berbentuk platform yang mana datanya bisa dibagi kepada pihak ke-3 

tanpa sepengetahuan Anda. Hal ini menjadi berbeda jika Perusahaan memiliki aplikasinya sendiri. Database 

akan tersimpan dalam server yang dikelola sendiri, tidak ada pihak mana pun yang bisa membaca isinya 

tanpa seijin Anda.

Keamanan Data Lebih Terjamin

Setiap perusahaan akan mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan usaha. Hal ini tentu 

menyulitkan jika menggunakan aplikasi standar yang cenderung statis. Jika Perusahaan memiliki sistem atau 

software sendiri, maka aplikasi tersebut bisa terus dikembangkan seiring dengan kemajuan dan perubahan 

perusahaan Anda.

Pengembangan Tanpa Batas



Now, you can have your own beautiful tech-system!



Not “Just” a Software

Pada saat aplikasi diimplementasikan, kami juga bisa 

menyediakan sarana pelatihan bagi staf-staf yang nantinya 

mengoperasikan aplikasi tersebut atau cukup lewat sebuah 

Guide Book jika memang memungkinkan.

Kami tidak hanya membuat aplikasi, tetapi kami juga bisa 

menyediakan hardware untuk menunjang kinerja aplikasi 

tersebut, misalnya smartphone, mesin kasir khusus, printer 

khusus, server, komputer khusus, jaringan LAN, dan berbagai 

perangkat keras lainnya.



Konsep, Pembuatan, dan Biaya

Sebelum aplikasi dibuat, kami akan melakukan wawancara dengan perusahaan 

pemesan. Kadang kami juga harus survei lokasi dan mengawasi bagaimana 

perusahaan berproses. Kami juga akan berkonsultasi dengan tim ahli pada 

bidang terkait untuk merumuskan sistem yang tepat bagi perusahaan.

Berdasarkan materi-materi yang diperoleh, kami akan mengembangkan 

konsep awal  dan mengkonsultasikannya dengan pihak pemesan. Jika disetujui, 

kami akan segera membuatnya. Proses pembuatan aplikasi biasanya 

membutuhkan waktu sekitar 1-6 bulan tergantung dari tingkat kesulitannya.

Sesudah aplikasi selesai dikembangkan, kami akan mengujicobakannya di 

perusahaan pemesan. Selama proses uji coba, aplikasi mungkin akan kami 

revisi dan sesuaikan lagi tergantung dari bagaimana kondisi di lapangan. Proses 

uji coba ini bisa berlangsung selama 1 bulan dan biasanya hanya diterapkan di 

sebagian perusahaan (sampling).

Sesudah aplikasi benar-benar stabil dan sesuai dengan kebutuhan, maka 

aplikasi tersebut akan langsung diterapkan ke seluruh bagian perusahaan 

pemesan.

Investasi awal yang dibutuhkan untuk pengembangan aplikasi baru adalah 

mulai dari Rp 15 juta per tiga puluh hari kerja. Setiap aplikasi biasanya 

membutuhkan waktu dua minggu hingga lebih dari seratus hari kerja 

tergantung dari tingkat kerumitannya

Selain itu, ada biaya bulanan untuk sewa server, maintenance, upgrade, dan 

keperluan lain mulai dari Rp 100.000,- per bulan tergantung dari kapasitas dan 

layanan yang dibutuhkan. Biaya-biaya tambahan ini dikenakan sesudah aplikasi 

selesai dikembangkan.

Concept

Development

Trial

Deployment

Pricing



AKUN.tech adalah sebuah lini bisnis dari PT Sanityasa Anjaya Daniswara yang bergerak di bidang layanan teknologi online 

yaitu pengembangan website, aplikasi online, dan aplikasi mobile.

Berbagai penghargaan telah diterima oleh kami, diantaranya Juara I Wirausaha Muda Mandiri tingkat Nasional pada 

kategori Digital Financial Technology, Penghargaan Alumni Berprestasi dari Universitas Sebelas Maret, Manthan Awards 

South Asia & Asia Pasific, dan masuk di dalam Bootstrap Track FBstart, sebuah ajang pembinaan startup tingkat dunia yang 

diselenggarakan oleh Facebook, Next Indonesian Unicorn (Nexticorn) Award oleh Menkominfo, serta lulus inkubasi Mandiri 

Capital, sebuah program pendampingan bagi startup-startup terbaik Indonesia agar mampu bersaing di dunia internasional.

AKUN.tech adalah pengembangan dari lini bisnis kami sebelumnya, yaitu AKUN.biz, sebuah platform buku kas online 

berbasis web dan mobile yang sudah digunakan lebih dari 150 ribu user dari 40 negara.

Seiring dengan perkembangan AKUN.biz, banyak dari penggunanya yang membutuhkan aplikasi custom yang dibuat khusus 

sesuai dengan kebutuhan mereka. Beberapa proyek dari user-user AKUN.biz mulai kami kerjakan.

Tepat sesudah AKUN.biz dirilis 2 tahun, kami akhirnya mendirikan lini bisnis tersendiri untuk melayani permintaan-

permintaan aplikasi custom ini. Kami menamainya “AKUN.tech”.

Dengan memisahkan proyek-proyek “pro” ini dari induk AKUN.biz, kami berharap bisa lebih fokus dan memberikan layanan 

yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia yang membutuhkan aplikasi custom untuk perusahaan-perusahaan mereka.



Our Clients
Ideasmart -Yogyakarta

Sahabat Putra Dua -Jakarta

-LondonKokontozai 

911 Restoration -Los Angeles

-JakartaBank Mandiri 

Goldrayz Investment -Surakarta

-YogyakartaPutrama Packaging 

Kondang Nikmat Food -Semarang

-SemarangBank Jateng 

PeMad International -Yogyakarta

-JakartaNoonaku Signature 

-BogorThe Warna 

-JakartaAllianz 

Milestone SEO -Los Angeles

Bossfamily -Jakarta

-JakartaUnited Coach 

Oriflame Indonesia -Jakarta

-JakartaKolabora 

Tanplaters -Sydney

Solo Rich Property -Surakarta

-Los AngelesGazingle 

Rumah Jogja Indonesia -Yogyakarta

BPTH Maluku dan Papua -Ambon

Pioneer -Dubai

Svpernova -Los Angeles

-DenpasarIndi Indo 

And more than 50+ companies
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Contact Us
Untuk info lebih lanjut silahkan hubungi:



www.akun.tech
(C) PT Sanityasa Anjaya Daniswara - All Rights Reserved


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	10: Preview
	11: Not Just
	12: Proses
	13: About
	14: Clients
	15: Foto-Foto
	16: Contact
	17: Back Cover

