
RonaDigitech

Transform and realization your idea with

us 



Our Portofolio

Software Developer & Digital

Marketing 

Web Applications

Mulailah langkah kecil pada impian anda dengan
memiliki website yang elegan dan berkelas dengan
desain yang modern, responsive dan harga yang
terjangkau 

Mobile Apps

Optimalkan pelayanan dan permudah akses bisnis
anda melalui aplikasi mobile sebagai pendukung
bisnis anda

Digital Marketing & Content Creator

Hubungkan bisnis anda dengan target pasar
diberbagai channel pemasaran internet yang efektif 



Latar Belakang Aplikasi

Salah satu perusahaan outsourcing satpam besar di daerah bogor, melakukan kerja

sama dengan kami untuk dilakukannya pengembangan dalam bisnis, tentunya dalam

ruang lingkup pengmbangan tekhnologi, perusahan tersebut menyadari bahwa tingkat

persaingan di pasar sangatlah ketat, maka dari itu perusahaan outsourcing satpam

tersebut ingin melakukan inovasi bersama kami agar menciptakan value proposition

yang menjadi pembeda antara perusahaan dengan perusahaan outsourcing satpam

lainya. Dalam hasil diskusi yang cukup panjang antara kami dengan perusahaan

tersebut akhirnya kami sepakat untuk melakukan development aplikasi pencatatan

kinerja satpam berbasis teknologi, yang biasanya metode yang digunakan dalam

kegiatan operasional satpam masih menggunakan metode pencatatan konvensional

yaitu pencatatan kertas. Aplikasi yang di buat dapat membantu dalam proses

pencatatan absensi, pelaporan kinerja, pelaporan kejadian, penagihan pembayaran

kepada client perusahaan tersebut dan lain lainya



Modul & Feature

“E-Commerce” membantu dalam melakukan pembelian beberapa produk yang disediakan
secara online.
“Custom Design”melakukan kostumisasi design langsung pada produk di dalam web app
secara online.
“Banner” agar informasi terkini dapat di ketahui oleh pelanggan.
“Contact Us” untuk mempermudah konsumen dalam melakukan komunikasi dengan
bisnis tersebut.
“Payment Gateway” untuk mempermudah pelanggan dan pelaku bisnis dalam melakukan
kegiatan transaksi.
“Rekaptulasi Transkasi” secara otomatis yang mempermudah admin dalam melakukan
pencatatan transkasi.
“Visualisasi data Transaksi” keseluruhan yang dapat menggambarkan dalam bentuk grafik
transkasi dalam kurun waktu tertentu (mingguan, bulanan dan tahunan).
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Halaman Utama Website (User)

Halaman utama yang berisikan beberapa fitur seperti banner promosi, contact us, list produk yang

di jual.



Halaman Produk List (User)

Halaman Produk list, untuk memilih beberapa produk dan spesifikasi detail produk yang di

inginkan.



Halaman Custom Design (User)

 konsumen tidak hanya dapat membeli produk yang disediakan saja, akan tetapi dapat melakukan

kostumisasi desain dengan bebrbagai fitur desain.



Halaman Konfirmasi Checkout (User)

Proses selanjutnya setelah melakukan design, konsumen dapat melakukan konfirmasi checkout

dengan beberapa barang yang sudah dipilih maupun sudah di desain.



Halaman Cart / Keranjang Belanja (User)

Barang yang sudah di lakukan prosess checkout, akan masuk ke dalam cart atau keranjang belanja,

sehinga konsumen dapat melakukan pemilihan produk kembali jika ingin menambahkan barang

dan barang yang sudah di checkout akan tesimpan pada halaman cart.



Halaman Detail Payment Order (User)

Setelah barang terkumpul semua di cart, konsumen akan mengisi data diri secara lengkap untuk

melanjutkan pemesanan, yang dimana konsumen dapat memilih metode pembayaran, metode

pengiriman, serta mengetahui jumlah total yang harus di bayarkan.



Halaman pembayaran Order (User)

informasi menganai transaksi yang akan dilakukan, seperti data diri konsumen, jumlah yang harus

di bayarkan, nomor bank virtual account atau tujuan rekening transfer, yang sudah di lengkapi

dengan payment gateway untuk mempermudah konsumen mauapun pelaku bisnis dalam

melakukan kegiatan transaksi.



Halaman Guideline Transaksi (User)

untuk membantu konsumen dalam melakukan transaksi juga terdapat guideline atau panduan

dalam melakukan pembayaran.

 



Halaman Riwayat order (User)

 berisikan riwayat seluruh pemesanan konsumen yang sudah di bayarkan, yang belum dibayarkan

atau ingin dilakukan pembatalan dalam pemesanan.

 



Halaman Detail akun (User)

berisikan data singkat tentang identitas atau informasi umum konsumen yang berada di dalam

akun tersebut.



Menu Overview (Admin)

melihat statistik penjualan agar

memudahkan dalam proses

rekapitulasi



Menu Transaksi

(Admin)

melihat seluruh transaksi/orderan

beserta status transasksi dan total

transaksi dari masing-masing customer 



Menu Customer

(Admin)

melihat customer mana saja yang

sudah membuat akun pada website,

dan berapa jumlah total transaksi yang

telah dilakukan



Menu Grafik(Admin)

dapat melihat info grafik baik dari sisi

penjualan, customer maupun stock.



Menu Management

Product (Admin)

Digunakan untuk memanage produk

yang akan ditampilkan pada halaman

website customer, pada menu ini kita

dapat mengubah jenis produk, harga

dan lain sebagainya.



Spesifikasi Pengembangan

Web Admin & User : Wordpress

Estimasi waktu

development

1-2 BULAN

Estimasi Budget

Development

15- 30 JUTA

Source Code , Server dan

Domain 1 Tahun &

Maintenance Berkala

LINK PROTOTYPPE :
CUSTOMDESIGN.RONADIGITECH.

COM


