[PROFIL PERUSAHAAN]

Latar Belakang

Kami adalah sekumpulan profesional yang berpengalaman
selama belasan tahun di dunia teknologi digital dan teknologi
informasi. Pada tahun 2009, kami sepakat untuk bergabung dan
mendirikan wadah bagi kami untuk berkreasi dan
mengembangkan ide-ide yang tidak dapat kami wujudkan ketika
masih bekerja sebagai karyawan di berbagai perusahaan
berskala nasional dan internasional. Wadah itu kami beri nama
PT Easywork Indonesia.

Bidang Usaha

PT Easywork Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di
bidang pengembangan sistem yang meliputi instrumentasi dan
perangkat lunak, serta pengembangan produk.
Layanan yang kami berikan meliputi:

 Otomatisasi. Pengembangkan instrumentasi elektronika
berbasis mikroprosesor/mikrokontroler untuk
otomatisasi seperti sistem kendali untuk suhu dan
kelembaban, penerangan, kecepatan, dan sebagainya,
termasuk otomatisasi pada industri.

 Pengembangan perangkat lunak sesuai dengan spesifikasi
yang diinginkan klien.

Visi Perusahaan

Menjadi perusahaan pengembangan sistem baik instrumentasi
maupun perangkat lunak yang senantiasa mampu bersaing dan
tumbuh berkembang dengan sehat.

Misi Perusahaan

1. Menghasilkan laba yang pantas untuk mendukung pengembangan
perusahaan serta memberikan deviden yang memuaskan bagi para
pemegang saham.
2. Mengembangkan berbagai jenis sistem dan produk baik instrumen
maupun perangkat lunak yang terkait dengan kebutuhan pasar
dengan mutu dan harga yang bersaing tinggi melalui proses
pengembangan yang profesional demi kepuasaan klien.

3. Memberikan penghargaan kepada para pegawai melalui pemberian
kesejahteraan yang memadai, penyediaan lingkungan kerja yang
aman, sehat dan nyaman, memberikan kesempatan untuk
pengembangan karier serta melakukan inovasi.
4. Menjalin kemitraan kerja sama yang saling menguntungkan dengan
pihak lain.
5. Memberikan perhatian yang tulus kepada masyarakat melalui
penciptaan lapangan kerja, dukungan pembinaan sosial dan
lingkungan.

Produk

 Easywork Framework, yaitu framework yang digunakan
sebagai dasar untuk mengembangkan semua perangkat
lunak milik PT Easywork Indonesia. Dengan kata lain,
semua perangkat lunak yang dikembangkan oleh PT
Easywork Indonesia dibangun di atas Easywork
Framework.

 Easywork Enterprise, yaitu perangkat lunak untuk
mencatat transaksi dan melaporkan informasi keuangan
perusahaan, yang terdiri dari banyak modul seperti modul
pembelian, pergudangan (inventory), penjualan,
penggajian (payroll), keuangan, dan akuntansi. Easywork
Enterprise dirancang dan dikembangkan dengan
fleksibilitas yang sangat tinggi, sehingga sangat mudah
digunakan, dan bisa digunakan oleh perusahaan berskala
besar maupun perusahaan dengan skala kecil/menengah
yang memiliki banyak cabang.
 Easywork Get Message Server, yaitu engine SMS server
yang dirancang untuk digunakan membangun suatu SMS
gateway atau SMS server. Prinsip kerjanya adalah
mengolah SMS yang masuk sehingga bisa dimanfaatkan
sebagai sumber informasi untuk bebagai kepentingan.
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