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A.

Latar Belakang Kebutuhan

Dewasa ini hampir semua operasional bisnis
sudah didukung dengan aplikasi berbasis
teknologi IT selaras dengan perkembangan
industri E‐Commerce. Kebutuhan untuk
mempromosikan dan memproses order
telah lazim mengunakan teknology IT baik
yang berbasis web maupun desktop.
Kebutuhan untuk menarik para customer dengan
membuat media promosi yang menarik dan
memudahkan calon customer untuk mengambil
keputusan mengenai jasa/produk yang hendak
dibeli menjadi kebutuhan yang mendesak untuk
memenangkan persaingan bisnis saat ini. Atas
dasar kebutuhan inilah kami PT. Penta Software
Indonesia menawarkan produk kami yang bernama
Virtual Tour.

C.

B.

VIRTUAL TOUR
Solusi Kami

Virtual Tour adalah sebuah program yang
menggabungkan teknologi fotografi dengan
teknologi informasi (IT) yang bertujuan
memberikan informasi ruang (space) secara
menyeluruh (3 dimensi) dan interaktif.
Informasi ruang (space) yang bisa diolah
menjadi aplikasi ini meliputi ruang indoor
maupun outdoor.
Virtual Tour ini telah di pergunakan secara luas
sebagai alat promosi dan tour guide yang efektif di
berbagai bidang industri melalui media CD
Interaktif maupun website. Untuk lebih jelasnya
contoh aplikasi Virtual Tour ini bisa dilihat di CD
Interaktif Virtual Tour yang menyertai brosur ini
atau bisa dibuka langsung di website kami
www.pentasi.net .

Aplikasi Solusi
Industri yang telah lazim mempergunakan program Virtual Tour sebagai alat promosi dan tour guide
dengan media website meliputi perhotelan, resort/tempat rekreasi dan restaurant. Perkembangan
lebih luasnya bisa di aplikasikan sebagai media promosi fitnes center, museum, kampus, sekolah,
rumah sakit, apartemen, gedung perkantoran, mall, perumahan, penyewaan gudang dan lain
sebagainya.

Tampilan
Interaktif Tour
ruang 3 Dimensi

Tampilan
Interaktif Tour
Denah/peta
situasi

Tampilan
Informasi
berupa Text

Tampilan
gambar ruang
2 Dimensi

Contoh Tampilan Virtual Tour
Pada dasarnya industri yang fitur produk/jasanya membutuhkan informasi ruang sebagai poin penting
untuk menarik calon customer/klien bisa mempergunakan aplikasi Virtual Tour sebagai alat promosi
dan tour guide

D.

Penawaran Kami

Berikut ini adalah penawaran kami untuk pembuatan aplikasi Virtual Tour sesuai dengan kebutuhan
bisnis anda.
Deliverable :
9 2 Master CD/DVD interaktif dengan content Virtual Tour: company/product profile
9 Bonus :
o Untuk yang sudah memiliki website :
 menggabungkan (embeding) Virtual Tour kedalam website anda, atau
o Jika anda belum memiliki website:
 Membuat website sederhana dengan fitur : About us, Service, Portfolio, Contact us,
Virtual Tour.
 Gratis Domain selama 1 tahun.
 Gratis hosting sebesar max :100 MB selama 3 bulan.
Investasi :
Pada dasarnya biaya investasi tergantung pada jumlah titik yang diambil/dipilih untuk diolah menjadi
program Virtual Tour. Contoh tampilan virtual tour diatas mempergunakan total 8 titik indoor sesuai
jumlah ruangan yang dipilih didalam denah.
Paket investasi yang kami tawarkan adalah sebagai berikut :
Package

Cakupan
Pemotretan dan Pengolahan Data per‐titik
Pembuatan Aplikasi Virtual Tour

Harga
Rp. 1,500,000,‐/titik
Rp. 3,500,000,‐

Small Package

5 titik

Rp. 9,500,000,‐

Medium Package

10 titik

Rp. 16,500,000,‐

Large Package

20 titik

Rp. 28,500,000,‐

Custom Package

Catatan :
1. Harga diatas belum termasuk PPN 10%
2. Harga diatas belum termasuk transportasi & akomodasi/penginapan untuk proyek di luar jakarta
3. Harga diatas tidak termasuk pembuatan raw denah/peta situasi.
4. Harga diatas tidak termasuk pekerjaan penyiapan site/titik untuk siap di ambil gambar/foto.

Untuk pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan penawaran kami bisa menghubungi bagian marketing kami
di :
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[P] +62-21-799 64 79
[E] office@pentasi.net
http://www.pentasi.net

E.

Tentang Kami

PT. Penta Software Indonesia didirikan oleh sebuah komunitas masyarakat teknologi informasi berawal dari
ketertarikan akan teknologi komputer yang menjadi tulang punggung utama dalam teknologi informasi, kami
mencoba mencermati keadaan dan menemukan bahwa masih sangat sedikit pelaku bisnis dan instansi
pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi ke dalam lingkungan pekerjaannya secara optimal.
Ada beberapa hal yang mungkin menjadi sebab tidak diterapkannya teknologi ini ke dalam lingkungan
pekerjaan tersebut secara optimal.
Misalnya investasi awal yang dianggap cukup mahal dan ketidakmengertian akan apa sesungguhnya teknologi
informasi itu dan manfaat apa saja yang akan diperoleh jika teknologi ini diterapkan ke dalam lingkungan
pekerjaan.
Atas dasar inilah PT. Penta Sofware Indonesia hadir bersama anda.
Penerapan teknologi informasi secara tidak tepat bukan hanya tidak menghasilkan optimasi pekerjaan sesuai
yang direncanakan, tapi juga dapat menimbulkan kerugian akibat investasi yang tidak bermanfaat.
Teknologi terbaik yang tersedia tidak selamanya akan menjadi solusi terbaik karena setiap perusahaan
ataupun instansi pemerintah mempunyai karakteristiknya masing‐masing, dan hal ini akan sangat menentukan
pada pemilihan solusi yang tepat.
PT. Penta Sofware Indonesia didukung oleh jajaran personil yang ahli dibidangnya masing‐masing. Pengalaman
kerja bertahun‐tahun telah menjadikan PT. Penta Sofware Indonesia matang dan siap menghadapi berbagai
tantangan seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini.
Cakupan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh PT. Penta Sofware Indonesia meliputi networking (perancangan
dan impelementasi), web design dan web programming, perawatan system (system maintenance), aplikasi
bisnis dan konsultasi. Namun kami tidak menutup diri untuk terus berkembang dan siap menerima tuntutan
kemajuan teknologi.

