PROFIL PERUSAHAAN
PT. SANDTEKNOLOGI ELEKTRONIK ABADI, merupakan jawaban akan kualitas dan kecepatan
layanan terhadap pelanggan. Berawal dari layanan pemeliharaan, perbaikan komputer, pembuatan
Software untuk keperluan Sekolah dan Perusahaan dan sampai saat ini berkembang menjadi Perusahaan
Informatika dan Teknologi.
Kami bergerak dibidang IT yang berbasis di Cibubur dengan visi dan misi serta jangkauan layanan yang
bersifat global yang di persembahkan untuk kepuasaan pelanggan.
Dengan komitmen semakin besar dan keyakinan legalitas, kami semakin percaya diri dalam
memberikan pelayanan kepada seluruh pelanggan dengan kualitas layanan terbaik. kecepatan, kualitas
layanan, respon time tercepat, kendali mutu dan bergaransi merupakan modal utama kami sebagai yang
terdepan di Bisnis Informatika dan Teknologi serta pendukungannya.
Konsep bisnis PT. SANDTEKNOLOGI ELEKTRONIK ABADI adalah sebagai Business Solution
Partner yang memiliki visi dan misi sebagai mitra strategis yang sanggup memberikan kepuasan dan
kenyamanan bagi personal customer ataupun corporate customer.
•

Alamat

: Kawasan Niaga Citra Gran Jl Raya Alternatif Cibubur Blok R6 No 19
Cibubur – Cileungsi.

•

Telpon

: 021 – 2281 3633

•

Website

: www.sandteknologi.com

•

Email

: marketing@sandteknologi.com

OUR SUPPORT
✓ PT SANDTEKNOLOGI ELEKTRONIK ABADI merupakan partner usaha anda yang
berkualitas, berdedikasi penuh terhadap layanan yang dibangun dalam budaya kerja cepat,
berkulitas dan bertanggung jawab.
✓ Layanan 24/7 customer support dengan dukungan tim teknis yang berpengalaman.
✓ Komitmen kami terhadap seluruh customer dan layanan yang berkesinambungan dengan
orientasi kepuasaan pelanggan.
✓ 24 jam untuk aduan penyelesaian masalah.

PRODUK DAN LAYANAN
Seiring perkembangan jaman, perubahan dan permintaan pasar , kami menawarkan:
A. Web Design
Pembuatan website untuk perusahaan, intansi pemerintah, lembaga, organisasi, atau website yang
diujukan untuk kegiatan tertentu misalkan website yang diitegerasikan dengan program khusus untuk
mempermudah penyampaian laporan, dan lain-lain.
B. Software Development
Pembuatan software berbasis desktop, web, dan mobile untuk sarana penunjang kegiatan kerja baik itu
perusahaan atau organisasi, dan kegiatan lain yang mengandung alur atau proses kerja.
C. SEO Service (Search Engine Optimization)
Optimalisasi website dan sosial media di mesin pencarian dengan tujuan meningkatkan penjualan atau
sebagai media publikasi.
D. Digital Advertising
Periklanan di dunia online untuk meningkatkan penjualan atau menanamkan image kepada pasar dan
calon pelanggan.
E. Mobile Application
Pembuatan aplikasi mobile untuk gadget dan berbagai smartphone dengan berbagai platform sistem
operasi seperti Android, Ios, dan Blackberry.

F. Penjualan dan Pengadaan
Penjualan dan pengadaan komputer dan berbagai hardware pendukung jalannya sebuah sistem kerja.
G. Perbaikan dan Perawatan
Perbaikan dan perawatan komputer, software, jaringan komputer, dan peralatan pendukung lainnya
dengan sistem kontrak berjangka.
H. Networking
Pembuatan instalasi jaringan komputer dan segala kebutuhan yang berhubungan dengan jaringan
komputer seperti pembuatan hotspot dan wifi, server, manajemen bandwith, dan lain-lain.
I. Rental Server
Bukan hanya virtual server, kami memberikan layanan penyewaaan server (fisik) yang dapat
ditempatkan pada lokasi atau kantor pengguna dengan pilihan spek dan disk space yang dapat
disesuaikan dengan kebutuhan. Serta layanan free maintenance selama masa kontrak.
Kami berusaha dan senantiasa memberikan layanan yang terbaik, kualitas layanan terjaga, respon time
tercepat, kendali mutu dan bergaransi untuk kepuasan pelanggan. Disamping itu kami memberikan
Support layanan dari mulai kosep, perencanaan, hingga konsultasi untuk menambah kepuasan
pelanggan atas pelayanan kami.

LEGALITAS PERUSAHAAN
•

NPWP PERUSAHAAN

•

PKP PERUSAHAAN

•

SIUP PERUSAHAN

•

AKTE PERUSAHAAN

