
RonaDigitech
Transform and realization your idea with us



Our
Portofolio
Software Developer & Digital
Marketing Mobile Apps

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

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

Digital Marketing &
Content Creator
Hubungkan bisnis anda dengan target pasar
diberbagai channel pemasaran internet yang efektif



MBN Security Patrol

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
“Absensi Satpam” yang menggunakan barcode dan
menghasilkan laporan berupa foto, tag location otomatis,
timestamp real time.
“Laporan kegiatan patroli Satpam “yang menggunakan barcode
dan menghasilkan laporan berupa foto, tag location otomatis,
timestamp real time, laporan berbentuk text terkait kegiatan.
“Laporan Kejadian” satpam yang menghasilkan data laporan text
beserta foto.
“SOS atau tombol emergency” yang dapat memberikan notifikasi
genting kepada admin maupun satpam yang berada di
lingkungan sekitar.
“Pencatatan profil” data diri satpam secara lengkap yang dapat
di download dengan format excel dan pdf.
“Pencatatan info client”yang berisikan pendataan lengkap
tentang client
“rekapitulasi laporan” Absensi, laporan kegiatan, laporan
kejadian, laporan darurat yang dapat di download dengan format
excel dan pdf.
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Halaman setelah login
Setelah melakukan login otomatis masuk kedalam Menu Absen masuk
Click Button Barcode untuk melakukan scan barcode absen
Tombol Laporan darurat saat melakukan absen
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Halaman Submit Absensi
Tombol mengambil gambar saat melakukan absen masuk
Tombol Submit Absen masuk
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Halaman Submit Absensi
Proses Pengambilan Foto saat Melakukan Absen masuk1.



Home atau Halaman
Utama

Profil singkat user / satpam
Riwyat Kegiatan
List Menu Aplikasi
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Menu Laporan Patroli /
laporan Kejadian

Status Saat bertuga atau saat membuat laporan
Deskripsi text saat melakukan patroli atau membuat laporan kejadian
Tombol Mengambil gambar saat melakukan patrol atau membuat
laporan kejaidan
Tombol Submit laporan

1.
2.
3.

4.



Menu SOS / Tombol
emergency

Konfirmasi Panggilan darurat1.



Menu SOS / Tombol
emergency

Status yang muncul setelah panggilan darurt di lakukan1.



Detail Menu Riwayat
Kegiatan / aktivitas

List catatan kegiatan / aktivitas1.



Menu Profil lengkap user
/ satpam

List data profil lengkap user / satpam1.



Halaman Dashboard
Admin
mencatat jumlah client, jumlah sekuriti, serta
keseluruhann titik patroli



Halaman Client
Pencatatan data lengkap tentang client / perusahaan
yang menggunakan jasa outsorcing satpam tersebut, data
lengkap client juga bisa di download dalam bentuk excel.



Halaman List Barcode
digunakan untuk melakukan absen maupun kegiatan patroli dengan
pengelompokan data per perusahaan, setiap perusahaan memiliki barcode yang
berbeda, setiap titik patroli dalam satu perusahaan memiliki barcode yang berbeda
juga, yang dimana data barcodenya juga bisa di download dalam bentuk excel.



Halaman Data lengkap profil
user / sekuriti
selain itu juga terdapat pencatatan dimana satpam atau user tersebut di tugaskan,
kumpulan data profil user / sekuriti juga bisa di download dalam bentuk excel.



Halaman Informasi detail
profile user / sekuriti
terdapat data diri pribadi baik itu No KTP , Gaji dan sebagainya.



Halaman seluruh laporan kegiatan seperti abesnsi,
patroli, laporan kejadian, keadaan darurat / SOS
emergency

menampilkan infromasi kegiatan baik seperti timestamp, tag loaction, foto,
deskripsi, status dan lainya, data tersebut dapat di download dalam bentuk



Estimasi waktu
development

 
1-2 Bulan

Spesifikasi Pengembangan
Website Admin

Front End : HTML + CSS + Bootstrap
Back End : Laravel + MySql

 
Mobile Apps : Android Native

Estimasi Budget
Development

 
40-70 juta

Source Code , Server dan
Domain 1 Tahun &

Maintenance Berkala
 

Link prototype :
Patrol.ronadigitech.com 


