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TENTANG KAMI
Dimulai sejak tahun 2005, Munjalindra Software ada
sekumpulan anak muda yang berdedikasi tinggi untuk
memberikan solusi terbaik bagi pelanggan kami serta
pengguna akhir dari program dan aplikasi yang kami
develop.
Basecamp kami berada di kota Bogor, Jawa Barat,
tetapi kami tersebar diberbagai kota di seluruh
Indonesia, antara lain di Bandung, Yogyakarta, Malang,
Surabaya, Makassar dan Jakarta.
Service yang kami berikan adalah custom-made
apllication. Jadi aplikasi / solusi yang kami berikan
benar-benar uniq dan identik dengan masing-masing
klien sesuai dengan bisnis proses yang telah berjalan
selama ini di klien.
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OUR SERVICES

OUR TEAMS

Daftar service yang kami berikan untuk klien,

Team kami sebagai motor dan penggerak utama

sesuai dengan kebutuhan dan bisnis proses yang

terbentuknya solusi-solusi untuk klien sesuai

telah berjalan

dengan kebutuhan yang diinginkan

OUR CLIENTS

OUR CONTACTS

List klien yang telah menggunakan jasa dan

Cara untuk menghubungi kami, baik melalui

aplikasi kami sejak tahun 2005

telepon, WA, website ataupun sosial media

OUR PRODUCTS

OUR DEMONSTRATION

Produk unggulan kami, yang telah terbukti

Contoh-contoh aplikasi yang telah digunakan oleh

berhasil dan digunakan secara berkalan dan terus

klien dengan fitur-fitur yang ada

menerus di klien
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Web Applications
Pembuatan Aplikasi berbasiskan web,

Our
services

untuk company profile, aplikasi
perkantoran (HRD, Payrol), aplikasi gudang
(ERP), aplikasi penjualan (SalesForce), dll

Mobile Applications
Aplikasi berbasiskan web, baik Android
maupun iOS. Dengan teknologi purenative ataupun hybrid menggunakan
phonegap/cordova

Data Analytic & Reports
Analisa big-data secara komprehensif,
yang kemudian ditampilkan dalam bentuk
reporting (pie / diagram batang) untuk
mempermudah pengambilan keputusan
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OFFICE PRODUCTS

ACCOUNTING

SALES FORCE

Aplikasi keunangan yang

Aplikasi penjualan secara

digunakan oleh bagian

retail, kanvaser, call

finance, petty cash dll

coverage, visiting, dll

HRMS

CRM

Aplikasi kepegawaian,

Aplikasi untuk memanage

terintegrasi dengan

customer / client secara

fingerprint dan payrol

komprehensif, lengkap dan

sebagai module tambahan

dapat di track opportunity to
contract
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UMKM PRODUCT

Aplikasi-aplikasi yang diperuntukan untuk UMKM, startup ataupun perusahaan swasta baik skala
kecil, menengah maupun besar. Dapat di customizasi sesuai dengan kebutuhan dan bisnis proses
yang telah ada selama ini di perusahaan tersebut

Point of Sales

Email Blast Promo

Aplikasi Hotel

Aplikasi Rumah Sakit
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DIAGRAM INTEGRASI

CLIENT

CUSTOMER

Kebutuhan client akan sebuah

Kebutuhan akan mudah nya

aplikasi yang terintegrasi dan

mendapatkan informasi /

dapat melayani jasa / produk

produk / layanan dari client /

yang akan dijual / gunakan

penyedia jasa terhadap
kebutuhannya

MUNJALINDRA SOFTWARE
Memberikan solusi yang terpadu dan terintegrasi untuk terpenuhinya kebutuhan
klien serta customer secara bersama-sama dalam koridor win-win solutions.
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LIST KLIEN

HUBUNGI KAMI

WEBSITE : http://munjalindra.co.id/
Email : info@munjalindra.co.id/
WA / Telp : 08131-4747-969
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