COMPANY PROFILE
PT. ADHISOFTWARE INDONESIA

BEST PARTNER IN TOTAL BUSINESS SOLUTION AND SOFTWARE DEVELOPMENT

TENTANG KAMI
PT ADHISOFTWARE INDONESIA (yang sebelumnya adalah PT. ADHIYASA GUNAJAYA IT SOLUTION
DIVISION) berdiri pada tahun 2011 dan sudah berbadan hukum pada 8 Juli 2011, dengan usaha utama
yaitu dalam bidang konsultan Teknologi Informasi serta pengembangan perangkat lunak (software)
untuk bisnis. Beberapa perusahaan besar sudah memberi dukukungan kepada PT. ADHISOFTWARE
INDONESIA dalam menjalankan usahanya seperti PT. Darya Varia Laboratory dan PT . GEIP.
Teknologi Informasi adalah bagian yang sangat vital serta berpengaruh untuk proses bisnis dan oleh
sebab itu diperlukan solusi Teknologi Informasi yang handal demi menjamin efeksifitas serta
produktifitas dalam menjalankan bisnis. PT. ADHISOFTWARE INDONESIA menjamin bahwa solusi
Tenologi Informasi yang dikembangkan akan sangat membantu kelancaran proses bisnis sesuai dengan
standar yang ditentukan.
PT. ADHISOFTWARE INDONESIA berlokasi di area pusat bisnis, sehingga mudah dijangkau oleh para
pelanggan. Menjadi perusahaan yang dimiliki penuh dan diatur oleh orang Indonesia serta didukung
oleh pekerja yang sudah terlatih dengan baik dan dengan pengalaman yang cukup banyak adalah
jaminan dari produk dan pelayanan kami dimana akan berkembang lebih baik dan lebih baik lagi dari
waktu ke waktu.

VISI
Untuk menjadi pemimpin dalam pengembangan solusi Teknologi Informasi yang terbaik dan sebagai
kontraktor di Indonesia

MISI
Menjadi yang terdepan dalam pelayanan jasa Teknologi Informasi
Berkembang menuju kontraktor dan konsultan Teknologi Informasi

PRODUCT
SIMAK (Sistem Informasi Manajemen Apotek Klinik) Terpadu
1. SIM Apotek

Aplikasi SIM Apotek KLINIK (SIMAK) Terpadu adalah suatu aplikasi yang khusus dikembangkan untuk
pengelolaan data‐data pelanggan mulai dari data suplier, pembelian obat, penjualan obat sampai
laporan‐laporan penerimaan serta penjualan tiket. Bentuk atau format laporan yang dihasilkan dapat
disesuaikan dengan kebutuhan Apotek yang bersangkutan.
Adapun spesifikasi dari aplikasi SIM Apotek Klinik Terpadu tersebut adalah sebagai berikut:
1. Terintegrasi dengan SIM Klinik (Transaksi Obat, Tindakan Dokter, Hasil Pemeriksaan Laboratorium,
Rawat Inap)
2. Dapat menghasilkan laporan transaksi khusus Obat, Tindakkan Dokter, Hasil Lab atau seluruhnya
3. Laporan Transaksi dapat langsung dikirim via email atau Faksimili
4. Dapat menghasilkan Rekap laporan transaksi Apotek/Klinik Cabang via internet jika Apotek/Klinik
Cabang juga menggunakan aplikasi SIMAK Terpadu yang sama
5. Intisari (resume) Rekap laporan manajemen dapat langsung dikirim via SMS ke pihak manajemen
(optional)
6. Menggunakan teknologi pemrograman (Development) yang lebih baru dan efisien, serta format
database terbaru sehingga berpengaruh pada kestabilan, kehandalan dan kecepatan serta
kemudahan dalam pemeliharaan data

SIMAK (Sistem Informasi Manajemen Apotek Klinik) Terpadu
2. SIM Klinik

APLIKASI S I M KLINIK Aplikasi SIM Klinik adalah suatu aplikasi yang khusus dikembangkan
untuk pengelolaan data‐data pasien, dokter, jadwal praktek dokter, pendaftaran pasien, data poliklinik
data tindakkan beserta biayanya dan lain‐lain. Bentuk atau format laporan yang dihasilkan dapat
disesuaikan dengan kebutuhan klinik yang bersangkutan.Adapun spesifikasi dari aplikasi SIM Klinik
tersebut adalah sebagai berikut
Fitur‐fitur baru dalam SIM Klinik ini adalah:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Sudah integrasi dengan SIM Apotek.
Dilengkapi dengan laporan transaksi klinik atau apotek atau ke dua‐duanya.
Laporan pengingat pasien yang harus kontrol ulang pada tanggal atau periode tertentu.
Laporan pemberitahuan daftar pasien yang ber ulang tahun pada tanggal atau periode
tertentu berikut berapa usianya saat itu.
Sekarang laporan sudah bisa dikirim ke fax atau email.
Dilengkapi dengan mini web browser meski masih sederhana.
Pemberitahuan kepada pasien tentang informasi yang dibutuhkan melalui SMS seperti
ucapan selamat ulang tahun, pesan kontrol ulang. (secara default fitur SMS
dinonaktifkan meski sudah tersedia di dalam SIM Klinik)
Siap untuk diintegrasikan atau sinkronisasi dengan laporan transaksi dari Klinik/Apotek
apabila klinik tersebut juga sudah terinstalasi Adhisoftware SIM Klinik.
Petunjuk pemakaian yang sudah terintegrasi dalam SIM Klinik, sehingga tidak perlu lagi
adanya buku manual

SIMRS (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit)

Rumah Sakit sebagai salah satu institusi yang bergerak dalam bidang kesehatan dituntut untuk selalu
meningkatkan kinerja dan mutu kerjanya. Hal ini termasuk peningkatan sarana penunjang, salah satunya
yaitu komputerisasi : mencakup peningkatan sumberdaya manusia, penyempurnaan system pembantu
kerja dan kegiatan operasional sehari‐hari baik yang berkaitan dengan pelayanan pasien maupun
operasional intern di rumah sakit. Dalam rangka menghasilkan kinerja dan mutu kerja yang lebih baik ini,
maka Rumah Sakit tidak bisa lepas untuk selalu melalukan pengembangan dan penyempurnaan system
khususnya pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS).
Dalam menjawab kebutuhan SIM‐RS tersebut, kami Adhisoftware Indonesia yang bergerak di bidang
jasa outsourcing system, memberikan solusi sebagai partner RS dalam memberikan jasa pengembangan
system terintegrasi, SIM‐RS yang kami tawarkan merupakan aplikasi software berbasis komputerisasi
client server, dimana aplikasi ini fully integrated antara satu modul dengan modul lainnya yang
bertujuan untuk memgelola kompleksitas proses‐proses yang berlangsung di suatu rumah sakit baik
secara internal maupun eksternal.sehingga manajemen rumah sakit akan memiliki system yang dapat
meningkatkan pelayanannya secara nyata.

Modul – Modul dalam SIM‐RS yang kami tawarkan yaitu :
1.Modul Medical Record ·
2.Modul Poliklinik (Rawat Jalan) ·
3.Modul Instalasi Gawat Darurat (IGD) ·
4.Modul Rawat Inap ·
5.Modul Laboratorium
6.Modul Radiologi ·
7.Modul Honor Dokter, Jasa Medis ·
8.Modul Kasir/Billing
9.Modul Piutang Asuransi & Corporate ·
10.Modul Apotek ·
11.Modul Hutang Dagang Obat ·
12.Modul Absensi & Kartu Personalia ·
13.Modul Inventory Obat ·
14.Modul Medical Check Up

Solusi lengkap untuk SCADA System.
Production Data Monitoring System
Anda dapat melihat laporan hasil produksi pada jalur produksi tertentu berdasarna periode waktu tertentu
atau secara reltime. Laporan dapat di konversi ke dalam bentuk tabel MS Excel dan PDF.
Jenis laporan yang dapat dihasilkan adalah sebagai berikut:








Total production of machine per-shift/hourly/daily/monthly/yearly
Type of model product
Incoming and outgoing parts of production line
Total of damage part
Amount of stock
Running hours of machine / motor / compressor
Alarm History

Memantau jalannya mesin produksi dari jarak jauh.
- Dapat dengan mudah memantau dan mengontrol area produksi dari dalam atau luar kantor
- Memeriksa dan membandingkan kondisi jalan mesin produksi secara realtime
- Melakukan perawatan sistem pada suatu mesin produksi dari jarak jauh di kantor anda

LAYANAN KAMI











PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN APOTEK
PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KLINIK
PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT
PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN AKADEMIK
PENGEMBANGAN APLIKASI SMS KAMPUS
PENGEMBANGAN SCADA SYSTEM
PENGEMBANGAN APLIKASI PRODUCT PLANNING AND INVENTORY CONTROL (PPIC)
APLIKASI BISNIS UMUM
PEMBUATAN WEBSITE (WEB DEVELOPER)
MOBILE BUSINESS SOLUTION (for iOS, Android and Blackberry).

Kami juga melayani in house training untuk para staff yang ingin mendalami kemampuan dalam
penggunaan aplikasi bisnis (MS Office) tingkat lanjut. Demikian juga halnya jika lembaga
pendidikkan tinggi hendak mengadakan lokakarya (workshop) yang berkaitan dengan Informasi
Teknologi (Disain Grafis, Animasi, Teknik pemrograman tingkat lanjut dan lain‐lain), maka kami
siap memberikan layanan terbaik dalam hal ini.

iDAS SCADA System ExxonMobil

SIM Aplikasi Klinik Cimareme Bandung

Workshop PLC di kampus Maranatha Bandung

Seminar SCADA di Sheraton Hotel Jakarta

APLIKASI/PENERAPAN

PERUSAHAAN PERDAGANGAN DAN JASA
SEKOLAH DAN UNIVERSITAS
RUMAH SAKIT, KLINIK, APOTEK
INDUSTRI FARMASI
PERUSAHAAN MINYAK DAN GAS
PERUSAHAAN MANUFAKTUR (PABRIK)
RETAILER / SUPER MARKET

CUSTOMER KAMI
Berikut ini adalah daftar dari beberapa pelanggan kami. Meski secara resmi kami baru berbadan
hukum, namun sebelumnya kami telah dipercaya untuk mengerjakan banyak proyek besar dan
bergengsi selama beberapa tahun ini:
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Exxonmobil Oil Indonesia
Sobron Usaha Kita Mini Market
Nurul Fikri
Menox Beauty Clinic
Jakarta Skin Center
Intisyar Mini Market
Krisnadwipayana University (UNKRIS)
Polres Jakbar
PT. Banka Sand Corporation
PT. BIOVIT
Medicare Healt Center
Karya Profesi Mulya (PBF)
Retna Fatmawati Healt Care
Puri Cinere Hospital
PT. Indomobil Suzuki International
Induk Koperasi Perikanan (IKPI)
PT. Astra Honda Motor
Bhakti Jaya Hospital and Healt Care
PT. Bridgestone Tire Indonesia
AKBID, Mitra Persahabatan

* Apotek Shidi Medika
* Apotek Bahagia
* Apotek dan Klinik Tiga Mandiri
* Apotek Zam Zam Siaga
* Apotek Shidi Farma
* Apotek dan Sanatorium Darmawangsa
* STMIK CKI Klender
* St. Carolus, Matraman
* Klinik 24 jam Bakti jaya, Depok
* Pengadilan Negeri Bogor
* Klinik Cimareme Bandung
* Klinik Aditya Medical Centre
* Apotek Palmeriam Matraman
* PT. Darya Varia Laboratory
* Klinik Annisa Ciracas

ASPEK LEGALITAS

NAMA

: PT. ADHISOFTWARE INDONESIA

ALAMAT
Phone

: Jln. Batuampar V No. 7 Condet
Kramat Jati – Jakarta Timur 13520
: (62-21) 99394467

Fax

:

e-mail

: sales@adhisoftware.com

website

: www.adhisoftware.com

AKTE NOTARIS

: SUNARNI, SH. No. 22 / 2011

SK MENHUK-HAM

: AHU-29825.aH.01.01.Tahun 2011

KET. DOMISILI

: 225/1.824.1/2011

SIUP

: 03735-04/PM/1.824.271/2011

NPWP

: 03.118.231.4-014.000

SPPKP

: PEM-02533/WPJ.04/KP.0703/2011

TDP

: 09.03.1.62.71213

BANK

: BANK MANDIRI
1020005672420
PT. ADHISOFTWARE INDONESIA

