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WELCOME GUYS
TO PRESENTATION

Lets Get Started



PERCAKAPAN PRIBADI
VS PEKERJAAN

1 Kehilangan fokus

2 Pesan menjadi tertumpuk

3 urusan personal dan pekerjaan
menjadi tercampur

*67.8% Perusahaan masih menggunakan platform
chat publik untuk untuk urusan pekerjaan.



TERLALU BANYAK
TOOLS UNTUK
URUSAN PEKERJAAN

survei harmon.ie tahun 2017 menemukan bahwa
informasi dan aplikasi yang berlebihan di tempat
kerja merupakan penyebab frustrasi yang
meningkat bagi lebih dari 43% karyawan.
Fenomena ini tepat disebut App Fatigue.



PENURUNAN PRODUKTIVITAS

menurut penelitian tahun 2018 dari RingCentral, sebagian besar
pekerja beralih antar aplikasi hingga 10 kali setiap jam, yang berarti
bahwa perusahaan kehilangan hingga 32 hari kerja produktif per
karyawan setiap tahun.

Bisakah Anda melewatkan satu bulan kerja produktif
setiap tahun?



REACH &
ENGAGEMENT
KARYAWAN

Chat publik berbasis nomor handphone
membatasi akses kontak antar karyawan
maupun perusahaan. dan diharuskan untuk
menyimpan data kontak terlebih dahulu.



BROADCAST
INFORMASI
PERUSAHAAN

*47% Perusahaan masih mengandalkan
group chat publik untuk broadcast informasi
resmi perusahaan.



APAKAH ADA
SOLUSINYA ?

Single platform for all
workplace communications

Pemisahan saluran
komunikasi untuk bekerja

Portal KomunikasiResmi
Perusahaan 

Reach & engagement
karyawan

hasil surrvey dari RingCentral, 66% dari mereka akan
memberi tahu Anda bahwa menggunakan satu platform
untuk semua komunikasi di tempat kerja akan membantu
mereka mencapai alur kerja yang lebih baik, meningkatkan
produktivitas mereka, dan mengurangi perasaan kacau di
tempat kerja.



Single platform for all
workplace communications

Chat Engine

Engine chat untukkomunikasi dan koordinasi
pekerjaan internal perusahaan.

Manajemen task dan kolaborasi yang mudah dan
simple, memastikan semua schedule on track.

Engine chat untukkomunikasi dan koordinasi
pekerjaan internal perusahaan.

Mesin chat bot untukmenjawab pertanyaan secara
otomatis tentang urusan personalia. 

Task Management
 

Smart Personalia
 

Space Bot
 



Pemisahan saluran
komunikasi untuk bekerja

Percakapan koordinasi urusan pekerjaan dalam
satu platform chat tersendiri. Create official
group chat darikontrol admin HR perusahaan

Tersedia dalam platform Android, iOSdan web
app untukdiakses dari browser komputer.

Personal & Group Chat
 

Multiplatform Chat
 



Manajemen penugasan, reminder dan
kolaborasi urusan pekerjaan dengan mudah
dan sederhana yang terintegrasi dengan fitur
kalender dan notifikasi.

●MembuatTugas
●TindakanTugas
●TambahkanAnggota
●Set Reminder
●Diskusi
●Sisipkan file & media
●Kalender

Manajemen Aktivitas Karyawan 
 



Reach & engagement karyawan

Fituruntukmengakses profil perusahaan, BoD dan
direktori SOP perusahaan.

Informasi direktori data seluruh karyawan dalam
perusahaan berdasarkan posisi, department
maupunlokasi cabang.

Direktori Perusahaan
 

Direktori Karyawan
 

Fituruntukinformasi dan interaksi melalui ucapan
untuk karyawan baru maupun karyawan berulang
tahun. 

Ucapan Karyawan
 



Portal Komunikasi Resmi
Perusahaan 

Channel resmiperusahaan untuk mempublikasikan
update kepada seluruh karyawan. Baik melalui broadcast
message maupunartikel berita.

Kemudahan Official broadcast message keseluruh karyawan.
Terintegrasi secara otomatis dengan database
karyawan.Tanpabataspesan, tanpanomorseluler, tanpa biaya
tambahan.

Berita dan Pengumuman
 

Portal Perusahaan 
 

Satu directory untukAksesdan sharing dokumen
perusahaan. Seluruh karyawan dapat mengakses dokumen
tanpa kesulitan mencari folder ataupun link dokumen yang
dibutuhkan.

Kotakpesanuntukmenyimpan informasi penting karyawan
seperti kontrak kerja, sertifikat, SPT Pajak, Slip Gaji dan
dokumen personal karyawan lainnya.

Company Kit
 

Employee Inbox
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