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PT RAKATI SISTEM INDONESIA

Meningkatkan Penghasilan, Produktifitas dan Memangkas Biaya dengan Teknologi



 Didirikan oleh para profesional 
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 
serta para ahli dari beragam industri, Rakati 
Systems (PT Rakati Sistem Indonesia)
menyediakan layanan prima di bidang TIK.
 
 Rakati menyediakan Solusi dan 
Integrasi Sistem Teknologi Informasi yang 
diselaraskan dengan proses dan strategi
bisnis korporasi.
 
 Tenaga ahli dan profesional kami 
menyediakan solusi teknologi terkini untuk 
meningkatkan Penghasilan, mengangkat 
Produktifitas dan memangkas Biaya dengan 

1

selayangpandang

Menyediakan Solusi terbaik dan kompetitif yang membawa kesuksesan dan manfaat prima 
melalui Teknologi Informasi yang mendukung integrasi bisnis.

visi

Sukses dalam setiap implementasi.
Selalu menghasilkan yang terbaik. Tepat waktu, skala dan biaya dengan kualitas tanpa kompromi.

misi

investasi yang kompetitif disertai Manfaat yang jelas dan terukur.

 Kami percaya bahwa metode dan pendekatan kami dalam pencarian solusi yang mengkom-
binasikan kehebatan bisnis dan kecanggihan teknologi akan memberikan manfaat maksimal pada 
keduanya.

 Kami adalah tim yang lengkap untuk merealisasikan segala yang Anda butuhkan di bidang 
Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mencapai tujuan bisnis Anda.

Meningkatkan
Penghasilan, Produktifitas
dan Memangkas Biaya
dengan Teknologi



konsultansiTIK
Layanan Kajian
Analisa Keselarasan Bisnis
Perencanaan Strategis
Cetak Biru Teknologi

-
-
-
-

PEMBANGUNANaplikasi
Pembangunan Aplikasi berbasis
Proses
Peningkatan Proses Bisnis Korporasi
Integrasi Aplikasi

-

-
-

KERANGKASOLUSI

Operasional dan Pengawasan
Perawatan Sistem
Helpdesk
Evaluasi dan Audit

-
-
-
-

OPERASIONALperawatanAUDIT

Pembangunan PUSAT DATA
Desain dan Konstruksi
Pusat Data
Jaringan Kabel Terstruktur
Keamanan Infrastruktur Fisik

Infrastruktur Jaringan
LAN, MAN, WAN
Kabel, Nirkabel, Bergerak
Triple Play (Data/Suara/Video)
Kampus, Gedung Bertingkat,
Terdistribusi

-

-
-

-
-
-
-

INTEGRASIsistemTIK

Integrasi Aplikasi Bisnis Korporat
Solusi ERP, BI, CRM, EA
Intranet, Extranet
Sistem Komunikasi Terintegrasi
Pembangunan dan Integrasi
Portal
Sistem Kolaborasi
Otomasi Kantor

-
-
-
-

-
-

TATANILAI
Terencana, Terancang, Tercapai, Terkuanti�kasi
Kualitas pada apapun yang kami hasilkan
Solusi komprehensif
Manfaat yang terukur

-
-
-

METODE
Fleksibel, Lengkap, Terukur
Konsisten, selalu menyediakan solusi alternatif
Pendekatan Teknologi (Solusi Ideal)
Pendekatan Investasi (Efisiensi Biaya)
Solusi menyeluruh dan Komprehensif
Analisa Investasi-Manfaat yang jelas dan terukur

-
-
-
-
-

Keamanan Fisik, Jaringan, Data,
Aplikasi dan Proses Bisnis
Manajemen Identitas dan Akses

-

-

keamananTIK
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Tujuan Bisnis
Prioritas dan Batasan

Manfaat Terukur
Efektif dan E�sien

INFORMASI

PERANGKAT
LUNAK

PERANGKAT

KERAS

PRO
SEDUR

JA
RI

NGAN

DAT
A

MANUSIA

ALAT

PROSES

Konsultansi
TIK

Operasional
Perawatan

Audit

Integrasi
Sistem
TIK

Pembangunan
Aplikasi



LayananKONSULTANSIteknologiINFORMASI
SOLUSI LENGKAP, Komprehensif ujung-ke-ujung Teknologi-ke-Bisnis

 Di dalam dunia bisnis, dunia kita, tidak ada yang bertahan lama.
Setiap organisasi perlu secara konsisten beradaptasi dalam lingkungan yang berubah 
cepat agar dapat meningkatkan kapabilitas organisasi dalam mendukung dan 
meningkatkan manfaat bagi pemangku kepentingan mereka.

 Untuk mencapai tujuan itu, salah satu faktor utama adalah meningkatkan 
operasionalitas sistemnya. Disinilah Kecakapan Digital, yakni kapasitas organisasi 
untuk berinteraksi dengan teknologi digital dan komunikasi memainkan peran yang 
signifikan.

 Organisasi yang cakap secara digital memiliki perangkat (keras maupun lunak), 
pengetahuan dan keahlian untuk menggunakan teknologi dalam memperluas visi, 
tujuan dan pencapaiannya.

 Memilih dan menyelaraskan strategi teknologi yang tepat dengan strategi 
bisnis bukan hal yang mudah, tapi penting untuk menjaga jarak pandang bisnis yang 
jauh  ke depan. Karena mundur ke belakang bukanlah suatu pilihan.

 Anda membutuhkan layanan konsultansi yang tidak hanya berfokus pada 
aspek teknologi, tetapi juga memahami proses dan hal-hal yang secara spesifik penting 
bagi industri Anda.

 Rakati Systems mengembangkan strategi teknologi yang berpusat pada bisnis, 
selaras dari ujung-ke-ujung dengan tujuan bisnis, dan dapat dituangkan dalam desain 
Teknologi Informasi dan Komunikasi yang fleksibel, lengkap dan terukur.

Jasa Pengkajian
Analisa Penyelarasan Bisnis
Perencanaan Strategis
Cetak Biru Teknologi

+
+
+
+
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LayananPENGEMBANGANaplikasiKORPORAT

Membantu korporasi membangun bisnis aplikasi yang canggih, kuat,
mudah ditingkatkan dan dikembangkan

- Java/J2EE
- Microsoft .NET
- Portal dan Manajemen Konten
- Aplikasi berbasis Layanan (SOA)

- Integrasi Layanan Pesan
- Integrasi antar Aplikasi
- Komunikasi Terintegrasi

+ Pengembangan Aplikasi berbasis Proses
+ Peningkatan Proses Bisnis Korporasi
+ Integrasi Aplikasi Bisnis

 Berdasarkan pengalaman kami di banyak industri utama, Rakati membangun solusi yang 
menyelesaikan berbagai permasalahan menantang di dunia TIK.

 Layanan Jasa Pengembangan Aplikasi Rakati menawarkan cakupan jasa yang lengkap, 
termasuk pengembangan aplikasi, implementasi dan pengembangan manajemen sistem 
berjalan. Model pengembangan kami menggunakan pendekatan berbasis industri yang kuat 
untuk aplikasi baru maupun peningkatan aplikasi berjalan secara lintas batas dari berbagai basis 
platform dan teknologi.
 
 Kombinasi keahlian teknologi, kemampuan arsitek solusi dan keahlian manajemen 
proyek kami akan membantu Anda untuk mengintegrasikan dan menikmati kemampuan baru 
atas berbagai sistem dan teknologi, baik yang matang maupun berkembang.

Spesialis kami bekerja sama dengan Anda untuk menyediakan keahlian yang dibutuhkan. 
Merampingkan, mengelola dan memaksimalkan seluruh sistem, aplikasi dan platform korporasi 
termasuk diantaranya:

LAYANANPEMBANGUNANdan
PENGEMBANGANPUSATDATA

Pengamanan Investasi TIK dan Bisnis Anda dari bawah
Sejak pondasi Infrastruktur �sik

Desain dan Konstruksi PUSAT DATA
Jaringan Kabel Terstruktur

Keamanan Infrastruktur Fisik

+
+
+

Pemilihan Lokasi
Desain dan instalasi seluruh perlengkapan pusat data yang lengkap, sesuai standar 
industri, termasuk antisipasi bencana, pengendalian kebakaran dan persyaratan 
keamanan
Pengembangan pusat data untuk mengurangi risiko gangguan dan downtime
Memaksimalkan sumber daya yang tersedia, mengintegrasikan platform yang siap 
mengantisipasi perpindahan, perubahan maupun peningkatan kapasitas

-
-

-
-

 Pertumbuhan bisnis yang terantisipasi, terencana baik serta Infrastruktur TIK yang dikem-
bangkan sebagai ekosistem yang utuh adalah kebutuhan yang penting dan fundamental.

Tidak hanya aplikasi yang canggih, infrastruktur TIK perlu direncanakan dan diamankan dari 
dasar, termasuk infrastruktur Pusat Data.

 Layanan Pembangunan dan Pengembangan Pusat Data Rakati, dijalankan oleh para ahli 
bersertifikasi dan dikenal luas di industri ini, dapat membantu Anda merencanakan, mendesain, 
mengoperasikan, melindungi dan mengembangkan Pusat Data sesuai kebutuhan bisnis Anda.

 Layanan kami menawarkan desain dan pembangunan pusat data dalam siklus investasi 
yang lengkap; Meliputi:
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LayananPEMBANGUNAN
danINTEGRASIjaringanTIK
Menghubungkan seluruh komponen. Handal dan Terpercaya

 Infrastruktur jaringan adalah salah satu pondasi dan kunci utama infrastruktur TIK. 
Menghubungkan sistem TIK intra dan antar korporasi bersama-sama. Membantu korporasi 
dalam komunikasi internal dan eksternal, sejak operasional sehari-hari hingga dukungan 
pertumbuhan bisnis.

 Rakati menyediakan layanan pembangunan jaringan TIK terpadu dan terintegrasi. 
Memungkinkan Anda berfokus dalam bisnis inti dan menyerahkan pengembangan serta 
evolusi infrastruktur jaringan pada kami.

Layanan kami memungkinkan Anda:

Membangun strategi infrastruktur jaringan
jangka panjang
Mengkaji infrastruktur jaringan pada aspek arsitektur, 
kinerja, daya tahan, kemampuan berkembang dan 
keamanan
Menganalisa kebutuhan bisnis korporasi,
mengantisipasi secara sistematis dan
memformulasikan kebutuhan infrastruktur jaringan 
kedepan
Merencanakan arah pengembangan infrastruktur 
jaringan korporasi
Merestrukturisasi dan merekonfigurasi infrastruktur 
yang ada untuk memanfaatkan kecanggihan perangkat 
jaringan dan teknologi transmisi
Mendesain dan membangun infrastruktur jaringan 
korporasi baru
Mendesain dan merekayasa jaringan untuk antisipasi 
gangguan dan bencana

-

-

-

-

-

-

-

Layanan Rakati dalam pembangunan dan integrasi jaringan:

Manajemen Proyek
Pengembangan Konfigurasi,
Perencanaan, desain dan implementasi
Pembangunan, Pengembangan dan 
Peningkatan Manajemen Jaringan
Perencanaan antisipasi dan pemulihan 
gangguan / bencana Infrastruktur Jaringan

-
-

-

-

Kajian Infrastruktur Jaringan TIK
Konsultansi Proyek Infrastruktur Jaringan
Strategi dan Kebijakan Jaringan
Desain dan Konstruksi 

-
-
-
-

LAN, MAN, WAN
Kabel, Nirkabel, Bergerak

Triple Play (Data/Suara/Video)
Kampus, Gedung Bertingkat,

Terdistribusi

+
+
+
+
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 Salah satu tantangan utama Integrasi Aplikasi 
Korporat adalah menghubungkan berbagai
kelompok, segmen dan pulau operasional sistem, 
basisdata, bahasa serta berbagai sistem lama dan 
berjalan beserta proses dan atributnya masing - 
masing.

 Rakati mendefinisikan Integrasi Aplikasi 
Korporat sebagai "berbagi data dan proses bisnis 
antar aplikasi atau sumber daya yang terhubung 
tanpa batas dalam perusahaan."

 Layanan Rakati memungkinkan integrasi 
sistem dan aplikasi di seluruh perusahaan Anda 
dengan memanfaatkan berbagai teknologi dan 
middleware untuk mencapai kebutuhan bisnis Anda.

 Tim ahli Rakati dapat memberikan Pengkajian 
dan Perencanaan, Membentuk Model Tata kelola, 

LayananINTEGRASIaplikasiBISNISkorporat
Meningkatkan rasio keberhasilan penerapan Aplikasi Bisnis Korporat

Desain Arsitektur Integrasi, Layanan Implementasi  hingga Pengawasan/Perawatan sistem 
yang terintegrasi. Tim ahli kami memanfaatkan pola terbaik dan perlengkapan sesuai standar 
industri untuk memastikan integrasi yang lancar dan bernilai bisnis optimum.

Pengamanan bisnis dari gangguan keamanan TIK yang semakin kompleks

Keamanan Fisik, Jaringan, Data, Aplikasi 
dan Proses Bisnis
Manajemen Identitas dan Akses

+

+
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 Setiap tahun lanskap teknologi menimbulkan pergeseran besar. Pada setiap teknologi 
baru muncul masalah keamanan baru. Serangan berbahaya yang semakin meningkat, 
dikombinasikan dengan kekurangan sumberdaya keamanan TIK di seluruh dunia, membuat 
kemitraan dengan penyedia jasa keamanan TIK terpercaya sangat penting.

 Rakati menyediakan layanan keamanan yang mencakup setiap sudut investasi TIK 
Anda, dari infrastruktur hingga aplikasi dan perangkat. Kami melindungi berbagai jaringan 
besar dan memberdayakan beberapa ahli terbaik dalam bisnis ini. Kami membantu Anda 
untuk mengurangi biaya dan menyederhanakan kompleksitas dalam kebutuhan keamanan 
TIK Anda.

Solusi ERP, BI, CRM, EA 
  Intranet, Extranet

  Sistem Komunikasi 
    Terintegrasi

  Pembangunan dan    
    Integrasi Portal

  Sistem Kolaborasi
  Otomasi Kantor

+
+
+

+

+
+

LAYANANterpaduKEAMANANTIK
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Membantu korporasi berfokus pada bisnis dan keahlian utama

 Lingkungan bisnis yang kompleks dan persaingan ketat saat ini memerlukan banyak 
usaha untuk lebih fokus pada bisnis inti dan keahlian; dan berbagi tanggung jawab dalam 
mengelola dan mengoperasikan sistem dan komponen kritis teknologi pendukung bisnis.

 Pendekatan fleksibel Rakati atas Layanan Operasional dan Perawatan memungkinkan 
Anda memanfaatkan hanya layanan yang tepat untuk kebutuhan bisnis Anda; Full Managed 
Service yang sepenuhnya outsourcing maupun cukup jalur eskalasi teknis dan penggantian 
komponen, layanan Rakati hadir memberikan berbagai pilihan sesuai kenyamanan Anda.

Tidak akan lagi perlu khawatir tentang sumber daya, suku cadang dan pengawasan.
Anda dapat lebih berfokus pada bisnis.

LayananOPERASIONAL,PERAWATANdanAUDIT

Dukungan Pemeliharaan Tingkat Pertama:
Pemeliharaan korektif dan preventif 
serta dukungan teknis terencana
Dukungan Teknis di tempat dan
berdasar panggilan
Pemenuhan standar metodologi ITIL,
Insiden, Permasalahan, Perubahan dan
Manajemen Konfigurasi melalui
Pusat Layanan Operasional 24 x 7 x 365 kami
Tim Teknis yang bertindak sebagai
single point-of-contact untuk pelacakan
insiden dan perbaikan

Dukungan Pemeliharaan Tingkat Kedua:
Proaktif untuk Perawatan dan
Pemeliharaan
Analisis insiden (mendalam) dan
resolusi oleh Tim Ahli secara remote
atau Onsite

Operasional dan Pengawasan
Perawatan Sistem
Helpdesk
Evaluasi dan Audit

+
+
+
+


