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Cloud Computing Telkomsigma
Melalui sinergi dan kolaborasi bersama
Telkom Indonesia, Telkomsigma hadir
menyediakan layanan Cloud Computing
dengan nama TelkomCloud. Didukung oleh
infrastruktur jaringan yang luas dan
dikombinasikan dengan rekam jejak terbaik
Telkomsigma dalam hal perangkat lunak,
infrastruktur Data Center, dan layanan IT
managed service, kami mampu memberikan
nilai lebih yang tak tertandingi kepada
pelanggan kami.
TelkomCloud memiliki model penyebaran
Cloud baik Public maupun Private dan
dengan model layanan yaitu Infrastructure as
a Service (IaaS) dan Software as a Service
(SaaS).

Sesuai dengan visi kami yaitu “Terpercaya,
Fleksibel dan Kualitas yang Premium”,
TelkomCloud memberikan eﬁsiensi, keamanan
dan pendekatan yang ramah untuk bisnis
anda. Untuk menjamin layanan yang aman
dan dapat diandalkan, TelkomCloud berada di
Data Center Tier-3 kami dan dikelola oleh tim
yang profesional.
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Why TelkomCloud
Dengan latar belakang, rekam jejak dan pengalaman kami, layanan TelkomCloud dapat
memberikan nilai lebih kepada anda dengan poin-poin sebagai berikut :
Berada di Data Center yang dimiliki dan
dikelola sendiri
Dilengkapi dengan keamanan khusus baik
secara ﬁsik dan logis
Dilengkapi dengan sistem keamanan Cloud
yang berlapis
Menggunakan teknologi terkini dengan
kualitas premium
Sistem komputasi dengan level tinggi

Infrastruktur yang Always On
Sistem monitoring 24/7/365
Layanan dengan skalabilitas dan keberlanjutan
Pay as you used
Memiliki sumber daya yang hampir tak terbatas
Sistem virtualisasi yang dinamis
Metode penyebaran yang tangkas
Dapat digunakan pada semua segmen
Mengapa TelkomCloud begitu aman ?
TelkomCloud ditempatkan di data center kami yang telah
memenuhi standar dan sertiﬁkasi internasional dan dikelola
secara best practice :
ISO 27001:2013 for Information Secutiry Management System
ISO 9001:2015 for Data Center Operation
Uptime Institute Certiﬁcations for Data Center

IaaS
(Infrastructure as a Service)
TelkomCloud IaaS menyediakan infrastruktur virtual server (CPU &
RAM, Storage dan layanan Network) yang dapat digunakan dalam
berbagai kebutuhan anda seperti production system, development,
testing dan backup.

vMachine

vDataCenter

BaaS

DRaaS

StaaS

Private Cloud
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vMachine
vMachine merupakan sebuah infrastruktur berbasis cloud berupa
server Virtual Machine, yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan user mengenai server web, aplikasi, dan database.
TelkomCloud Server (vMachine) ditawarkan dalam bentuk mesin
virtual (vMachine) dengan konﬁgurasi CPU, RAM yang sudah
ditentukan, dan tempat penyimpanan data (storage) yang dapat
diperbesar, TelkomCloud Server memberi Anda CPU, RAM, tempat
penyimpanan data dan perangkat lunak berlisensi.
Solusi IaaS TelkomCloud vMachine telah diterapkan di skala
enterprise hingga segmen SME. Pada dasarnya mereka memiliki
kebutuhan mengenai solusi infrastruktur penyimpanan data yang
terpercaya, dan dapat diandalkan di berbagai industri.

DISK

FITUR
Konsumsi
komputasi
dan
tempat
penyimpanan (Storage)
IP publik yang khusus, sesuai dengan
paketnya
Pilihan tempat penyimpanan dengan jenis
SATA/SAS
VMware VSphere 6.5 u2 (versi terbaru
yang stabil)
Mendukung Sistem Operasi yang terbaru
(Linux, Windows)
Maksimum vCPU 32
Maksimum 128 GB RAM
Dilindungi dengan DRC
Berjalan di data center yang tersertiﬁkasi
Backup dengan retensi selama 1 hari

MANFAAT
Eﬁsiensi biaya untuk membangun sebuah
aplikasi/solusi
Bisa di terapkan dalam berbagai IT model
seperti: Production, development / Testing
and disaster recovery
Komputasi yang High-level, sistem
dengan skalabilitas & keberlanjutan,
24/7/365 monitoring, Agile Deployment,
total biaya kepemilikan yang rendah
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vData Center
vData Center adalah layanan Virtual Data Center yang diperuntukkan bagi
pelanggan yang ingin memperoleh ﬂeksibilitas dan unit komputasi yang
khusus (vCPU & vRAM) untuk mendapatkan performansi yang lebih tinggi.
vData Center memungkinkan Anda membangun sebuah mesin virtual
(vMachine) yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Dengan
menggunakan unit komputasi yang tersedia (CPU + RAM), Anda tidak akan
dibatasi dalam hal jumlah vMachine atau konﬁgurasinya.
Mengenai kapasitasnya, kami dapat memberi Anda dedicated compute unit
yang khusus untuk menjamin kinerja sistem Anda. Sehingga setiap
pengguna dapat menikmati ﬂeksibilitas untuk memperoleh Virtual
Machine sesuai kebutuhan mereka.

FITUR
Konsumsi
komputasi
dan
tempat
penyimpanan (Storage)
IP publik yang khusus, sesuai dengan paketnya
Tersedianya opsi storage dengan standard
and high storage
VMware VSphere 6.5 u2 (versi terbaru yang
stabil)
Mendukung OS yang terbaru (Linux,
Windows)
Maksimum vCPU 64
Maksimum 256 GB RAM
Terproteksi
secara
maksimal
dengan
tersedianya DRC
Berjalan di data center yang tersertiﬁkasi
dan mengacu pada standar Internasional
Backup dengan retensi selama 1 hari

MANFAAT
Eﬁsiensi biaya untuk membangun sebuah
aplikasi/solusi
Bisa di terapkan dalam berbagai IT model
seperti: Production, development / Testing
and disaster recovery
Komputasi yang High-level, sistem dengan
skalabilitas & keberlanjutan, 24/7/365
monitoring, Agile Deployment, total biaya
kepemilikan yang rendah
Kinerja tinggi dengan dedicated resources
Fleksibilitas dalam pengalokasian jumlah
server (VM)
Cocok untuk aplikasi mission critical
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TelkomCloud Backup as a Service
(BaaS)
Kombinasi dari solusi terbaik yang dirancang untuk memberikan Storage
Backup secara aman dan terukur, dengan kemampuan penyimpanan
jangka panjang untuk bisnis yang ingin mencapai eﬁsiensi dan
skalabilitas dalam lingkungan backup & recovery mereka, tanpa
memerlukan infrastruktur on-premise. Anda dapat mengaktifkan sistem
backup dari beberapa atau semua data di dalam server virtual Anda.
Dengan layanan back-up yang memiliki kemampuan retensi selama satu
minggu, dua minggu, satu bulan, satu kuartal dan satu tahun dan juga
dapat disesuaikan pada kebutuhan Anda.

FITUR
Data Protection Advisor
- Proteksi manajemen data pelaporan
- Monitoring dan pengukuran
- Rest API ready
Smart Dedupe
Deduplikasi Data untuk mengurangi kebutuhan storage dan biaya tanpa mempengaruhi kinerjanya
Backup & Restoring
- File backup dan image level backup
- Pelacakan block yang dirubah untuk
backup dan restore
- Physical to virtual bare metal restore

MANFAAT
Pelanggan dapat melakukan proses backup
& restore secara mudah dengan kebijakan
yang telah ditentukan sebelumnya.
Penelusuran katalog backup & restore.
Backup secara ad-hoc dan terjadwal.
Kemampuan perlindungan data secara
otomatis.
Memudahkan untuk memantau status
pekerjaan dan monitoring.
Pengawasan dan kontrol terhadap aktivitas
pengguna.
Pelaporan yang detail terkait proteksi
untuk customer dan admin.
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TelkomCloud
Disaster Recovery as a Services
(DRaaS)
Merupakan kombinasi solusi terbaik dari replikasi, Data Center, cloud
dan teknologi virtualisasi, yang memberikan solusi handal untuk
memastikan replikasi data dan aplikasi yang aman, dan selalu siap pada
saat terjadinya suatu bencana.
Kecepatan replikasi data secara real-time di data center cloud yang
aman menjadi kebutuhan utama bagi perusahaan yang menginginkan
terjaminnya proses transaksi dan operasional dapat terus berjalan
disaat

FITUR
Menggunakan Disaster Recovery Software
dengan kelas Enterprise.
Teknologi replikasi berbasis Hypervisor.
Disaster Recovery berbasis Cloud.
Storage & Hypervisor yang Agnostik
Proses pemulihan terhadap data yang
diproteksi secara berkelanjutan hingga
dalam hitungan detik.
Instalasi dalam hitungan menit, tidak ada
downtime.

MANFAAT
Pelanggan dapat memiliki sebuah
Disaster Recovery Center (DRC) dengan
biaya yang sangat eﬁsien.
Tidak perlu menyediakan perangkat keras
(Hardware) sendiri.
Disaster Recovery berada di dalam yang
siap untuk High Availability.
Menggunakan tools yang mudah dikelola.
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TelkomCloud
Storage as a Service
(StaaS)
StaaS merupakan layanan media penyimpanan data secara online yang
dapat secara mudah diakses dengan menggunakan jaringan internet.
Layanan storage ini menggunakan standar Simple Storage Service (S3).
Simple Storage Service (S3) adalah layanan web penyimpanan ﬁle online,
menggunakan protokol penyimpanan standar Amazon. S3 menyediakan
penyimpanan melalui antarmuka layanan web (REST, SOAP, dan lain-lain)
dan mendukung banyak jenis aplikasi bahasa pemrograman.

FITUR
Dapat mendukung upload dan download
dokumen secara real-time.
Dilengkapi dengan kemampuan backup
dokumen secara online.
Memiliki kemampuan untuk memodiﬁkasi
storage secara custom.
Dapat mendukung kemampuan untuk
mengatur storage size sesuai dengan
prosedur masing-masing sub-departemen.

MANFAAT
Layanan Storage Online
-REST-API (HTTP-HTTPS)
-Menggunakan standar Amazon S3
Otentikasi dan otorisasi
-Sistem keamanan yang dilengkapi
dengan password, certiﬁcate access,
signatures dan sebagainya.
-Menggunakan standar Amazon IAM
Resources Management
-Menggunakan sistem Thin provisioning
-Pengelolaan Sumber Daya yang dapat
dilakukan jangka panjang
Proteksi Data
-Enkripsi Meta Data
-Tempat penyimpanan dengan teknologi
de-duplikasi
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Private Cloud
Private Cloud merupakan sebuah model solusi cloud computing dengan
menggunakan infrastruktur yang diperuntukkan untuk sebuah organisasi
atau perusahaan saja dan memastikan bahwa infrastruktur tersebut
benar-benar terisolasi hanya untuk digunakan oleh 1 tenant. Private
cloud mempunyai karakteristik menggunakan arsitektur single-tenant,
perangkat hardware yang on-premise, serta memiliki kontrol langsung
atas infrastruktur cloud yang mendasarinya.

DNUORGKCAB

FITUR
Dedicated server
Dedicated network
Dedicated security system

MANFAAT
Tingkat privasi dan keamanan yang lebih
tinggi.
Mempunyai private resources dengan
kemampuan yang lebih besar dan dapat
diandalkan.
Pengelolaan dan kontrol yang lebih besar
terhadap Server dan Infrastruktur lainnya.
Eﬁsiensi biaya pemeliharaan.
Pelanggan dapat mereferensikan sendiri
produk/perangkat yang akan digunakan.

SaaS
(Cloud Software as a Service)
TelkomCloud SaaS menyediakan layanan aplikasi siap pakai dengan skema
pay-per-use yang bisa diakses kapan dan dimana saja melalui internet sehingga
dapat menjadi sebuah alat kolaborasi yang menunjang produktiﬁtas bisnis anda.

E-Mail
Zimbra

E-Project
Transformer

E-Ofﬁce

E-Kelurahan E-Akademik Siap Online
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e-Mail Zimbra
e-Mail Zimbra adalah sebuah platform kolaborasi lengkap yang tidak saja
menyediakan layanan email untuk para penggunanya, baik kirim ataupun
terima pesan-pesan email, namun lebih dari itu e-Mail Zimbra juga
menyediakan banyak ﬁtur-ﬁtur kolaborasi yang diperlukan oleh para
pengguna dalam menjalankan tugas mereka sehari-hari, seperti
kemampuan dalam membuat dan membagi-pakai (sharing) email
messages, messages folder, contacts, calendars, tasks, briefcase
folders/ﬁles, dan global address list (GAL) semua bisa diakses oleh para
pengguna dimanapun dan kapanpun.
Layanan ini dibangun diatas platform virtualisasi. e-Mail
Zimbra ini menggunakan klien Ajax Web 2.0 yang dapat di
jalankan pada browser ﬁrefox, Safari dan Internet Explorer
(6.0+) dan IE serta mudah diintegrasikan dengan portal web
API, aplikasi bisnis lainnya.

FITUR
Fitur
Email, Kalender, Kontak, Dokumen, & Task.
Protokol Akses
SMTP, PMP3/IMAP, Mobile Access, Outlook
MAPI Sync, CalDav, CardDav, iCal.
Paket Layanan
Standard,
Business,
Premium,
dan
penambahan Mailbox Storage sesuai
kebutuhan.
SLA
Service Level Availability Aplikasi 98%
Sudah
termasuk koneksi
Internet
(best effort)

MANFAAT
Kemudahan akses dimanapun dan
kapanpun.
Fleksibilitas konﬁgurasi sesuai kebutuhan.
Pay As You Grow, karena berbasis SaaS.
Meningkatkan
kolaborasi
dalam
lingkungan kerja.
Penghematan biaya administrasi email
perusahaan.
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e-Project (Transformer)
e-Project merupakan aplikasi yang digunakan untuk monitoring
Program/Project berbasis web secara online, yang didukung infrastruktur
cloud computing, dan bersifat kolaboratif dengan keseragaman standar
pengukuran dan pelaporan yang dilengkapi fasilitas komunikasi.
Transformer memungkinkan seluruh bagian Perusahaan untuk
memonitor dan berkoordinasi menggunakan kombinasi antara
Project Management Software, Communication Tools dan
Enterprise Social Networking.

e-Project

FITUR
Project Management Tools
TelkomCloud e-Project memungkinkan
Anda untuk memonitor secara online
proyek-proyek dengan suatu pengukuran
dan standar pelaporan. Selain itu, Anda
juga dapat mengelola dan berkolaborasi
dengan divisi-divisi lain dan/atau
pihak-pihak luar secara real-time.
Social Networking Tools
Enterprise Social Networking sebagai
media yang memfasilitasi Anda untuk
berkomunikasi secara efektif dengan pihak
terkait dengan projek dari berbagai level
dan jabatan setiap saat tanpa batasan.
Communication Tools
Fitur komunikasi berbasis chat, audio &
video
secara
real-time
mampu
menghubungkan semua pihak yang terlibat
dalam berbagai proyek secara intensif
untuk mengurangi kesalahan pemberian
informasi

MANFAAT
Mengoptimalkan kerjasama tim melalui
sarana komunikasi terintegrasi yang
diperlukan untuk mendukung keberhasilan
pengelolaan proyek skala besar.
Melaksanakan perencanaan yang baik
sebagai langkah awal dalam manajemen
proyek.
Mampu menyediakan sarana interaksi yang
optimal antara project leader dengan
seluruh anggota didalamnya.
Menerapkan teknologi informasi untuk
mewujudkan kepemimpinan yang efektif
dalam manajemen proyek.
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e-Office
e-Ofﬁce merupakan aplikasi yang mampu meningkatkan efektivitas proses
manajemen korespondensi yang bersifat kedinasan, dengan mendigitalisasi
seluruh dokumen yang awalnya berbasis kertas menjadi berbasis elektronik
(paperless).

FITUR
Manajemen Surat Masuk
-Modul Surat Masuk
-Scan Surat Masuk manual
-Penomoran dan Pengagendaan Otomatis
-Distribusi surat secara elektronis
-Disposisi Surat
-Tracking
Manajemen Surat Keluar
-Fungsi Asisten personal
-Fungsi delegasi jabatan
Basic Conﬁguration
-Kastemisasi Identitas organisasi
-Pemetaan Struktur organisasi dan jabatan
-Notiﬁkasi via Email
Advanced Conﬁguration
-Kastemisasi Layout Surat
-Kategorisasi Masalah / Tata Naskah
-Penomoran dan Pengagendaan Otomatis
-Process Edit / Persetujuan Online
-Tracking posisi edit / persetujuan surat
-Distribusi secara elektronis

MANFAAT
Kecepatan Proses Nota Dinas
Mempersingkat waktu proses yang diperlukan
karena dilakukan secara online dan realtime.
Mengurangi Biaya Operasional
Mampu menghemat biaya belanja kertas, biaya
pengiriman dan juga proses distribusi.
Meningkatkan Produktivitas, Efektivitas dan
Eﬁsiensi
Proses persetujuan serta pencarian dokumen dapat
dilakukan dimana saja dan kapan saja.
Penomoran dan Penanggalan Surat
Proses surat menyurat menjadi lebih termonitor
dan sesuai dengan waktu yang aktual karena
otomatis tercatat pada sistem.
Jangkauan & Cakupan
Dapat mengakses dimana saja selama terkoneksi
oleh Internet.
Historis & Log Surat
Menyimpan historis dan log setiap pembuatan dan
disposisi surat. Sehingga seluruh kegiatan
pembuatan surat dapat terecord dengan baik.
Transparan
Pembuatan hingga penomoran surat dilakukan
secara sistem, sehingga menghindari adanya
penyalahgunaan.
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e-Kelurahan
E-Kelurahan merupakan layanan aplikasi untuk otomasi proses administrasi
pelayanan masyarakat di Kantor Kelurahan/Desa secara cepat, akurat, dan
mudah. Aplikasi e-kelurahan merupakan sarana komputerisasi administrasi
di Pemerintahan tingkat Kelurahan yang memiliki keterbatasan waktu, jarak
dalam wilayah suatu daerah serta mempermudah pelaporan secara keseluruhan.

FITUR
Dashboard

Surat Keluar

Surat Masuk

Arsip

Warga

Data

Agenda

Laporan

Buat Surat

Kotak Masuk

Data Surat

Permohonan
Warga

Koleksi Data

Laporan
Statistik

Persetujuan
Surat

Pencatatan
Surat Masuk

Arsip Surat
Eksternal

Data Warga

Pajak

Graﬁk dan
Laporan

Veriﬁkasi Surat

Daftar
Surat Masuk

Arsip
Dokumen

Pengaduan
Warga

Data Posyandu

Veriﬁkasi
Warga

MANFAAT
Cost Efﬁcient, Penerapan SaaS lebih murah
dibandingkan dengan membangun sendiri software
sejenis dari awal.
Upgradable, Dapat di-upgrade secara berkala dan
tanpa dikenakan biaya tambahan.
Free Maintenance, Maintenance dilakukan secara
terpusat dan dapat dilakukan secara online.
Support 24x7, pengguna
dapat
langsung
menghubungi helpdesk jika terjadi kendala.
User Friendly, tampilan navigasi yang didesain simpel
agar mudah digunakan oleh user.

Multi User, dapat digunakan oleh banyak user secara
bersamaan dan dimanapun.
User Security, dilengkapi sistem password yang diatur
hak pemakaiannya, berikut sistem administrator yang
dibuat secara ber-level.
Low System Requirement, mendukung beragam
platform OS (Windows, iOS, Linux), berikut bahasa
pemrograman OOP (Object Oriented Programming)
dan database SQL Server Express).
Data
Security,
Data
Center
berstandar
internasional dan mengacu pada Best Practices.
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e-Akademik
Aplikasi e-Akademik merupakan aplikasi berbasis web yang membantu
pengelolaan/pengadministrasian kegiatan akademik di suatu lembaga pendidikan
tinggi (universitas, kampus tinggi, institut, politeknik, akademi, dll.).
Pengelolaan tersebut antara lain mulai dari pendataan (mahasiswa baru,
dosen, fakultas, prodi, mata kuliah, kurikulum, dll.), penjadwalan perkulihan,
kegiatan belajar mengajar (presensi/absensi kuliah, pemberian materi, quiz,
UAS, UTS, dll.), sampai dengan pelaporan data.
Di suatu lembaga pendidikan tinggi tertentu, sistem/aplikasi semacam
ini kadang disebut sebagai Sistem Informasi Akademik (yang biasa
disingkat SIA/SIAK/SIAKAD/SIMAK) atau Sistem Informasi Kampus
(yang biasa disingkat SISFO KAMPUS) atau Academic Information
System (AIS), dll.

FITUR

PMB
Online

Akademik

e-Library

Terintegrasi dengan berbagai modul, seperti
:
- Modul SPMB (eEnrollment)
- Modul Keuangan Institusi (eFinance)
- Modul Perpustakaan (eLibrary)
- Modul eJournal
- Modul Tata kelola surat (eLetter)
- Modul Anggaran (eBudgetting)

Akuntansi

Kepegawaian

Manajemen
Aset

- Aset (eAsset)
- Modul BKD (Beban Kerja Dosen)
- Pengelolaan Angka Kredit Dosen
- Anjungan SPMB
- Anjungan Akademik
- Anjungan Tata kelola surat
- Anjungan Katalog

MENGAPA E-AKADEMIK
Mengoptimalkan
kegiatan
operasional
dan
administrasi perguruan tinggi agar bisa diakses secara
online
Memberikan informasi mengenai kegiatan perguruan
tinggi melalui Academic Information System.
Mampu menyediakan sarana interaksi yang optimal
antara semua stakeholeder, mahasiswa, dosen, staf
pendidik, orangtua mahasiswa dan segala civitas
akademika.
Menerapkan aplikasi pendidikan yang berbasis
teknologi informasi yang bisa menjadi sarana untuk
mengambil keputusan atau kebijakan.

RAB
Project

Support EPSBED/PDPT/ FEEDER,
memberikan kemudahan dalam
membuat laporan Evaluasi Program
Studi Berbasiskan Evaluasi Diri
(EPSBED) atau Pangkalan Data
Perguruan Tinggi (PDPT)/ FEEDER.

- Anjungan Informasi Umum
- Anjungan Helpdesk
- Anjungan Pendaftaran (PKL, KKN, Beasiswa, Wisuda,
dll.)
- Blog/Portal Akademik
- Pengelolaan Seminar/Konferensi, dll
- Kepegawaian (ePersonal)

MANFAAT
Transparansi Administrasi
Administrasi
Perguruan
Tinggi
menjadi
transparan,
bagi
pihak
Institusi
kampus,
Mahasiswa, dan para pemangku kepentingan lainnya.
Terintegrasi
Administrasi di Perguruan Tinggi menjadi terintegrasi,
berdampak pada peningkatan efektivitas dan eﬁsiensi
Perguruan Tinggi .
Public Involvement
Orang tua dan masyarakat dapat dilibatkan dalam
memantau perkembangan Institusi Perguruan Tinggi.
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SIAP Online
SIAP Online (Sistem Informasi Aplikasi Pendidikan) merupakan sistem yang
dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan data dan informasi
kependidikan. Ketersediaan data yang terintegrasi memungkinkan SIAP untuk
mengelola data kependidikan mulai dari data siswa, guru, sekolah, dinas
pendidikan ditingkat kota/kabupaten, provinsi hingga pusat.
SIAP Online mampu mengelola data dan informasi pendidikan dengan lebih
cepat, mudah, akurat, terpadu dan berkesinambungan dari mulai tingkat sekolah,
dinas pendidikan kota, kabupaten, propinsi hingga pusat
(depdiknas). Semua kemampuan yang tersedia sangatlah terjangkau,
berbiaya investasi rendah dengan nilai manfaat yang tinggi.

FITUR
Modul Akademik Plus/SIAP Online Edisi Standar
-Proﬁl sekolah lengkap dengan lokasi
-Data pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)
-Data siswa dan alumni, serta orangtua/wali siswa
-Kurikulum dan mata pelajaran
-Penjadwalan pelajaran
-Data sarana dan prasarana
-Modul jadwal kelas
-Modul absensi
-Modul rapor online
-Modul bank soal
SIAP PPDB Real Online
-Multi model sistem pendaftaran dan seleksi yang adaptif
terhadap aturan PPDB di masing-masing daerah penyelenggara.
-Pusat server PPDB Real Online mengolah data calon
siswa secara langsung setiap waktu (real time process)
untuk sistem pendaftaran, seleksi, hingga pengumuman
hasil seleksi PPDB tanpa campur tangan pihak lain secara
manual.
-Layanan SIAP PPDB Real Online berbasis web internet ini
membuatnya dapat diakses dari manapun (portable), aman,
dan mudah dioperasikan.
-Situs publik yang mudah diakses, berisi segala informasi terkait
aturan, data pendaftaran, dan hasil seleksi yang lengkap dan
mudah diakses secara bebas oleh masyarakat luas.
SIAP Web Sekolah
-Hosting dan domain gratis ([SIAP ID].siap-sekolah.com)
-Content Management System (CMS)
-Kapasitas penyimpanan 10 MB
-Menu Data SIAP yang terintegrasi langsung dengan akun SIAP
-Online milik sekolah
-Tema Web yang berbatas
-Kapasitas penyimpanan 1 GB
-Tema Web lebih banyak tersedia
-Mendapatkan domain .sch.id

-Kapasitas penyimpanan 1 GB
-Tema Web lebih banyak tersedia
-Mendapatkan domain .sch.id

MANFAAT
Mudah Tanpa Installasi
-SIAP Online 100% berbasis web
-Langsung pakai, mudah, cepat, instan dan tidak repot.
-Hanya dengan PC/Laptop yang terkoneksi Internet, Anda
dapat mengakses semua fasilitas layanan dari SIAP Online.
Gratis Pemutakhiran
-SIAP Online bebas biaya pemutakhiran
-Selalu terbarukan dengan perkembangan teknologi terkini.
-Biarkan para pengembang (developer) profesional kami yang
bekerja memutakhirkannya tanpa membebani dan merepotkan Anda.
Akses 24 Jam
-SIAP Online aktif 24 jam
-Tersedia setiap saat, akses kapan saja dan dari mana saja
melalui Handphone, Laptop & Komputer.
-Berbagi data dan informasi antar sekolah, guru, siswa dan
para ortu/wali menjadi lebih menyenangkan, cepat, akurat
dan nyaman.
Pengguna Tidak Terbatas
-SIAP Online pusat sinergi komunitas pendidikan
-Akses untuk semua guru, siswa dan para ortu/wali siswa
se-Indonesia
-Berapapun jumlah mereka di sekolah Anda. Silakan, beri
mereka akun akses ke layanan SIAP Onlline dengan bebas.
Model Aturan Pelaksanaan PPDB Online dapat dilaksanakan
menyesuaikan dengan aturan pelaksanaan di masing-masing
daerah karena kami menggunakan aturan multi model.
Akses Layanan PPDB Online dapat dilakukan melalui desktop,
laptop ataupun dengan menggunakan akses mobile melalui
SMS ataupun Mobile Apps (Android, Blackberry, IOS)
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