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Apakah anda siap
Bertransformasi
ke era digital ?
Kami siap membantu !!

Dokumen A3 atau lebih kecil dipindai 
dengan menggunakan ADF Scanner

Dokumen A3 dan buku dipindai 
dengan menggunakan Flatbed 

Scanner

Dokumen A0, A1, A2 dipindai dengan 
menggunakan Large Format Scanner

KEUNTUNGAN

JASA
ALIH MEDIA
Digitalisasi Arsip

www.indoarsip.co.id

Kami menyediakan jasa pencitraan dokumen dari dokumen kertas 
menjadi dokumen digital dalam bentuk PDF, BMP, TIFF, JPG, dan 
konversi video konvensional menjadi video digital. Adapun jenis 
dokumen yang dapat dialihmediakan  yaitu berbagai ukuran kertas  
seperti folio, quarto, invoice dan lain – lain  baik berwarna atau 
hitam putih.

Meningkatkan produktivitas dan e�siensi dalam 
pencarian arsip.

Memberikan kemudahan bagi perusahaan 
dalam proses pengelolaan arsip.

Percepatan proses transformasi digital. 

Menghemat tempat dan biaya penyimpanan dokumen.

Backup dokumen dalam bentuk digital (PDF, BMP, TIFF, 
JPG, Photo �le, Searchable PDF, MP4, HD, Dan 
Lain-lain).

Dokumen sharing sehingga meningkatkan produktivi-
tas antar cabang dan mengurangi penggandaan 
dokumen kertas.



WORKFLOW

Document Management Sistem 

Prepare Document
and Media

Persiapan dokumen
sebelum Alih Media

Serah Terima

Menyerahkan Hasil
Alih Media ke pelanggan

Indexing Document
and Media

Rename dokumen
sesuai isi judul dokumen

Quality Control

Mengecek hasil
Alih Media

Scan Document
and Media

Mengkonversi dokumen ke digital
menggunakan mesin scaner khusus

Backup Hasil Digital

Menyimpan Hasil
Alih Media ke dalam storage

(CD/DVD/HDD/FD/dll)

STEP 01

STEP 02 STEP 04

STEP 05

STEP 06

STEP 03

*Note : Pekerjaan dapat dilakukan di Indoarsip atau tempat pelanggan.

Hasil Alih Media dapat diberikan melalui media :

CD-ROM / DVD 
Hard Drive (Hardisk External)
Flash Disk
Dokumen Housting
FTP (File Transfer Protocol)
Cloud (Google Drive / etc)

Jenis Dokumen
Kualitas Kertas / Dokumen 
Index yang dibutuhkan
Format Dokumen
Full Search / Full Text (OCR)
Hitam Putih atau Berwarna

Penentuan Biaya Alih Media :

Pengembangan Hasil Alih Media 
Dari hasil alih media dapat dikembangkan ke sebuah sistem Aplikasi Doku-

men Management System untuk menjawab kebutuhan akan tata kelola Arsip 
yang Efektif dan Terkini dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan 

Perusahaan



Software As A Service (SaaS)

LAYANAN

CONTENT

Server
Application
Operation

Maintenance
Data Store

SaaS 1

Indoarsip
Indoarsip

Pelanggan
Indoarsip
Indoarsip

Indoarsip
Indoarsip

Pelanggan
Indoarsip

Pelanggan

SaaS 2

Pelanggan
Indoarsip

Pelanggan
Indoarsip

Pelanggan

SaaS 3

Software As A Service
SaaS adalah suatu model penyampaian aplikasi perangkat lunak oleh
suatu vendor perangkat lunak yang mengembangkan aplikasi web
yang diinangi dan dioperasikan untuk digunakan oleh pelanggannya
melalui Internet. Pelanggan tidak mengeluarkan uang untuk memiliki
perangkat lunak tersebut melainkan hanya untuk menggunakan

On Premise
Perangkat lunak lokal diinstal dan dijalankan di komputer
di tempat orang atau organisasi yang menggunakan
perangkat lunak tersebut, bukan di fasilitas jarak jauh
seperti server farm atau cloud

SaaS

Rp......../Month
SaaS 1

Rp......../Month
SaaS 2

Rp......../Month
SaaS 3



DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM SHARE POINT

DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM FILE DOCS

Document
Management
System (DMS)

Solusi
Untuk
Bisnis
Anda

Merupakan sebuah aplikasi 
komputer (atau seperangkat 
program komputer) yang 
digunakan untuk mengelola,
menelusuri dan menyimpan 
dokumen elektronik.

KEMUDAHAN
Dengan DMS anda dapat mengakses
dokumen yang anda butuhkan dimana
saja dan kapan saja.

KECEPATAN DAN KETEPATAN
Pencarian dokumen yang diperlukan bisa
lebih cepat dan tepat apalagi pada saat
proses audit.

EFEKTIVITAS & EFISIENSI
Mempermudah share dokumen antar
team yang berkolaborasi dan
penghematan terhadap space dokumen

Share Point DMS
SharePoint adalah sebuah platform sistem manajemen dokumen berbasis web
yang diciptakan oleh Microsoft Corporation. SharePoint dapat digunakan untuk
menjalankan situs-situs web yang terdiri atas ruangan kerja dan dokumen yang
digunakan secara bersama-sama

STORING
Dapat menyimpan file electronic dalam berbagai 
extensi

CAPTURE & VALIDATION
Membuat standarsisasi terhadap dokumen yang akan 
disimpan, system akan memastikan bahwa dokumen yang 
disimpan sudah sesuai dengan standar yang ditentukan

INDEXING
Digunakan untuk melacak atau mencari file, index  
memberikan klasifikasi melalui metada dari hasil 
ekstrak dokumen

SEARCH
Berfungsi menemukan kembali file dan folder 
yang akan dibutuhkan dengan mudah berdasarkan 
indexing.

WORKFLOWS
Membuat rule dan menentukan alur dokumen 
didalam organisasi 

REAL-TIME COLLABORATION
Melakukan pengeditan kolaboratif dalam waktu 
nyata, pengeditan simultan atau pengeditan 
langsung dari dokumen

VERSIONING
Memungkinkan user dapat mengambil dokumen versi 
sebelumnya dan melakukan edit dokumen, versioning 
berguna untuk dokumen yang memerlukan update dari 
waktu ke waktu 

SECURITY
Security dokumen sangat penting bagi DMS 
dimana seorang administrator dapat memberikan 
akses tertentu kepada user tertentu atau 
dokumen tertentu 

COMPLIANCE
Dapat meminimalkan resiko, memastikan 
keamanan dokumen, semua kegiatan user terdata

INTEGRATION
Dapat diintegrasikan dengan berbagi sistem yang 
sudah berjalan diorganisasi

SECURITY

SEARCH

VERSIONING

WEB BROWSER

INDEXING

LOG ACTIVITY

SHARED FOLDER & FILE

Dapat diakses dengan mudah karena
Program aplikasi berbasis web base.

Pengaturan hak akses untuk dokumen
dilakukan oleh administator.

Pencarian fileatau folder dapat dilakukan
dengan mudah.

Memungkinkan user mengambil dokumen
versi sebelumnya untuk melakukan perubahan
bila diperlukan.

Dapat melakukan indexing metada
per dokumen memudahkan dalam
pencarian dokumen.

Semua kegiatan yang dilakukan
user terdata dengan baik.

Mudah melakukan kolaborasi antar
team dengan share folder dan file.

PRODUK KAMI



RECORD MANAGEMENT SYSTEM (RMSIA)

Solusi Untuk
Bisnis Anda

SharePoint adalah sebuah platform sistem manajemen dokumen berbasis web
yang diciptakan oleh Microsoft Corporation. SharePoint dapat digunakan untuk
menjalankan situs-situs web yang terdiri atas ruangan kerja dan dokumen yang
digunakan secara bersama-sama

RMSIA adalah sebuah platform sistem manajemen record center berbasis web yang diciptakan oleh Indoarsip tahun 2014 dan terus
dilakukan pembaharuan sampai dengan saat ini.RMSIA dapat digunakan dalam pengelolaan dokumen/arsip yang tercipta untuk

mencapai tertib adminsitrasi, agar pengelolaannya sesuai dengan prinsip-prinsip kecepatan, ketepapatan dan efisiensi.

Record
Management

System

Label Arsip Peminjaman Arsip
aktif dan inaktif

Laporan Mutasi

Laporan Detail 

Jadwal Retensi Arsip

Mobile Apps

Penyimpanan Arsip
aktif dan inaktif

Detail Dokumen/Arsip

Inquery Transaksi
Arsip aktif dan inaktif

Workflows



Solusi
Untuk
Bisnis
Anda

APPLICATION DEVELOPMENT FLOW

FITUR MENYESUAIKAN
Dapat Menyesuaikan prosedur yang 

udah ada tanpa merubah sedikitpun.

BUDGET MENYESUAIKAN
Tidak ada harga definitif  Terhadap

aplikasi yang anda ingin bangun,
biasanya lebih sederhana lebih murah.

EKSLUSIF
Aplikasi khusus yang dibuat hanya untuk
bisnis Anda, otomatis aplikasi digunakan

lebih aman dan lebih cepat.

STORING
Dapat menyimpan file electronic dalam berbagai 
extensi

CAPTURE & VALIDATION
Membuat standarsisasi terhadap dokumen yang akan 
disimpan, system akan memastikan bahwa dokumen yang 
disimpan sudah sesuai dengan standar yang ditentukan

INDEXING
Digunakan untuk melacak atau mencari file, index  
memberikan klasifikasi melalui metada dari hasil 
ekstrak dokumen

SEARCH
Berfungsi menemukan kembali file dan folder 
yang akan dibutuhkan dengan mudah berdasarkan 
indexing.

WORKFLOWS
Membuat rule dan menentukan alur dokumen 
didalam organisasi 

REAL-TIME COLLABORATION
Melakukan pengeditan kolaboratif dalam waktu 
nyata, pengeditan simultan atau pengeditan 
langsung dari dokumen

VERSIONING
Memungkinkan user dapat mengambil dokumen versi 
sebelumnya dan melakukan edit dokumen, versioning 
berguna untuk dokumen yang memerlukan update dari 
waktu ke waktu 

SECURITY
Security dokumen sangat penting bagi DMS 
dimana seorang administrator dapat memberikan 
akses tertentu kepada user tertentu atau 
dokumen tertentu 

COMPLIANCE
Dapat meminimalkan resiko, memastikan 
keamanan dokumen, semua kegiatan user terdata

INTEGRATION
Dapat diintegrasikan dengan berbagi sistem yang 
sudah berjalan diorganisasi

DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM FILE DOCS
SECURITY

SEARCH

VERSIONING

WEB BROWSER

INDEXING

LOG ACTIVITY

SHARED FOLDER & FILE

Dapat diakses dengan mudah karena
Program aplikasi berbasis web base.

Pengaturan hak akses untuk dokumen
dilakukan oleh administator.

Pencarian fileatau folder dapat dilakukan
dengan mudah.

Memungkinkan user mengambil dokumen
versi sebelumnya untuk melakukan perubahan
bila diperlukan.

Dapat melakukan indexing metada
per dokumen memudahkan dalam
pencarian dokumen.

Semua kegiatan yang dilakukan
user terdata dengan baik.

Mudah melakukan kolaborasi antar
team dengan share folder dan file.

Application Development
Seiring perkembangan dunia teknologi dan makin banyaknya pelanggan indoarsip

dengan bisnis yang memiliki kharakteristik tersendiri, maka indoarsip menjawab
kebutuhan pelanggan dengan  membuat produk application development

dimana indoarsip akan merancang, membuat dan mengimplementasi sebuah
solusi IT sesuai dengan permintaan pelanggan atau sesuai dengan bisnis pelanggan.

Application
Development

Custom For Your Business
Membuat dan mengembangkan

sebuah aplikasi sebagai solusi
terhadap permasalahan yang

ada dalam bisnis anda
atau untuk meningkatkan

keuntungan bisnis anda
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