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Company Profile

Solusi tepat teknologi informasi yang terintegritas serta memberikan inovasi

untuk memaksimalkan kepentingan bisnis Anda.
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PT Sisco Global Solusi merupakan Perusahaan 

yang hadir untuk membantu para pengambil 

keputusan untuk dapat mengembangkan 

bisnis menjadi yang lebih baik dengan 

teknologi informasi.

Dengan berkembangkannya era digital saat 

ini, menjadikan digital sebagai penunjang 

dalam memudahkan segala aktivitas. Terlebih 

pada sebuah bisnis, dapat memberikan 

layanan yang unggul untuk meningkatkan 

bisnis menjadi lebih baik.

Dengan menggunakan teknologi digital dari 

PT. Sisco Global Solusi, dapat  membantu 

mengubah bisnis Anda manjadi lebih 

berkembang melalui layanan cepat dan 

profesional untuk mendapatkan hasil yang 

terbaik.

Dengan pengalaman yang terbaik di 

bidangnya, kami memiliki tim yang ahli dan 

profesional dalam hal pengetahuan dan 

keterampilan yang diperlukan secara e�sien 

dan efektif. 
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SISCO GLOBAL SOLUSI

PT. Sisco Global Solusi merupakan perusahaan penyedia solusi Teknologi 

Informasi. Dengan menyediakan solusi teknologi yang sesuai dengan 

kebutuhan mitra bisnis secara maksimal. 

Membantu meningkatkan teknologi dalam mendapatkan keunggulan 

kompetitif untuk bisnis Anda. Memiliki komitmen dalam memberikan solusi 
yang tepat guna dan optimal. 
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GET TO KNOW
OUR GOAL

SISCO GLOBAL SOLUSI

We Create
Creative Work

To Promote Your
Business

Menjadi salah satu penyedia solusi 

Teknologi Informasi di Indonesia 

yang mengedepankan 

potensialitas dan professionalitas 

untuk kepentingan bersama.

OUR VISION

Menyediakan solusi 
Teknologi Informasi yang 
tepat guna.

OUR MISSION

03SISCO GLOBAL SOLUSI



Infrastruktur Teknologi Informasi merupakan pusat dari kemampuan operasional, sebagai sumber daya teknologi 

besama yang meyediakan platfrom untuk aplikasi sistem informasi perusahaan secara terperinci. Karena 

kebanyakan perusahaan tergantung pada Teknologi Informasi, maka dari itu pengelolaan infrastruktur teknologi 

informasi menajdi penting. Kami menyediakan kebijakan keamanan dan kerangka kerja yang mendukung suatu 

sistem atau organisasi. Infrastruktur teknologi terdiri dari sumber daya fisik dan virtual yang mendukung ares, 

penyimpanan, pengolahan dan analisis data.

IT INFRASTRUCTURE SOLUTION

OUR SOLUTION

Data center menjadi sangat penting bagi fungsi perusahaan 

bisnis yang besar. Data center merupakan fasilitas yang terdiri 

dari jaringan komputer dan penyimpanan yang digunakan oleh 

bisnis untuk mengatur, memproses, menyimpan, dan 

menyebarluaskan data dalam jumlah yang besar.

Data center

Kemananan jaringan sangat dibutuhkan dan penting pada 

suatu perusahaan Anda dan mengalami banyak manfaat 

bisnis. Keamaanan jaringan dapat membantu menjaga 

karyawan tetap produktif dan melindungi data serta 

mengurangi resiko tindakan hukum dari pencurian data.

Network & Security

SISCO GLOBAL SOLUSI
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Teknologi informasi aplikasi adalah sebuah sistem otomasi yang dirancang 

sesuai dengan proses bisnis mitra. Dengan memberikan solusi sistem yang banyak 

terkait dengan solusi teknologi informasi untuk mempercepat dan mempermudah 

proses bisnis, akurasi data dan pelaporan yangsecara real time.

Database merupakan pengolahan database dalam media komputer ditujukan 

untuk mempermudah dan tentunya mengikuti perkembangan zaman yang semakin 

menerapkan era komputerisasi. Suatu pengelolaan sistem database dalam dunia IT 

biasa dikenal dengan istilah DBMS (Database Management System)

IT APPLICATION & DATABASE SOLUTION
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OUR SOLUTION
SISCO GLOBAL SOLUSI

Perkembangan teknologi yang semakin canggih, 

membuat IT semakin banyak dibutuhkan. Kami 

menawarkan aplikasi berbasi cloud sistem dengan fitur 

terlengkap dan mudah digunakan serta sesuai dengan 

kebutuhan bisnis yang Anda miliki. 

Dengan menggunakan cloud system yang kami rancang 

untuk meningkatkan efisiensi proses pada perusahaan 

Anda sehingga dapat membantu memenuhi target dan 

semakin berkembang melalui inovasi dalam bidang solusi 

cloud secara maksimal, efektif dan tentu efisien kepada 

setiap mitra bisnis.

IT CLOUD COMPUTING
SOLUTION

Dengan pengetahuan dan 

keterampilan yang dimiliki 

kami terus berkembang 

dalam mengatasi semua 

projek untuk membawa 

kesuksesan bisnis Anda.

PROFESSIONAL

Komitmen dalam setiap 

tindakan, dengan moral, 

etika dan konsisten dalam 

menjunjung tinggi 

pencapaian yang diinginkan.

INTEGRITAS

Memiliki tim yang ahli 

dibidangnya sehingga dapat 

melakukan kerjasama tim 

yang profesional dan 

bertanggung jawab terhadap 

setiap projek yang 

dikerjakan.

TEAM WORK

W
H

Y
 C

H
O

O
S

E
 U

S

06 SISCO GLOBAL SOLUSI



O
U

R
 S

E
R

V
IC

EDapat membantu Anda 

dalam menyatukan 

teknologi dan prioritas 

binsis Anda. Memberikan 

nilai tambah bagi teknologi 

informasi dan melindungi 

bisnis dengan penerapan 

proses agar bisnisnya dapat 

berkembang dengan 

teknologi informasi.

BUSINESS SERVICE 
MANAGEMENT

Memberikan layanan 

konsultasi dan penasihat  

kami yang berfokus 

terhadap kebutuhan klien di 

bidang teknologi informasi, 

dengan mengembangkan 

metodologi yang terbukti 

untuk solusi teknologi 

informasi yang tepat pada 

perusahaan yang 

membutuhkan.

CONSULTING
& ADVISORY 
SERVICES

Layanan manajemen 

kami akan membantu 

Anda dengan 

pengoperasian dan 

pengelolaan teknologi 

informasi untuk 

meningkatkan efisiensi 

bisnis Anda.

MANAGED 
SERVICES
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Dengan pengetahuan dan 

keterampilan yang dimiliki 

kami terus berkembang 

dalam mengatasi semua 

tantangan teknologi untuk 

membawa kesuksesan 

bisnis Anda.

PROFESSIONAL

Dapat melakukan kerjasama 

tim yang profesional dan 

bertanggung jawab terhadap 

setiap aktifitas yang 

dikerjakan.

TEAM WORK
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Komitmen dalam setiap 

tindakan, dengan moral, 

etika dan konsisten dalam 

menjunjung tinggi 

pencapaian yang diinginkan.

INTEGRITY
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SDapat memberikan solusi 

untuk bisnis Anda, 

memberikan nilai tambah 

bagi IT dan melindungi 

bisnis dengan penerapan 

proses yang baik dan benar.

BUSINESS SERVICE 
MANAGEMENT Dapat memberikan layanan 

konsultasi yang berfokus 

terhadap peningkatan 

peluang bisnis, mulai dari 

rencana strategi IT sampai 

Manajemen dan risiko pada 

suatu bisnis yang dijalankan.

CONSULTING
& ADVISORY 
SERVICES

Membantu dalam 

memberikan layanan 

yang terkelola dengan 

operasi teknologi 

informasi untuk 

mengingkatkan efisiensi 

bisnis Anda.

MANAGED 
SERVICES

PARTNER &
CLIENT
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OUR CLIENT SEGMENTATION
SISCO GLOBAL SOLUSI

PERBANKAN

PERUSAHAAN SWASTA

INSTANSI PEMERINTAHAN

RITEL MODERN

INSTANSI PENDIDIKAN

RUMAH SAKIT

OUR PARTNER
SISCO GLOBAL SOLUSI



GET IN TOUCH
WITH US!

Menjadi mitra teknologi bisnis terbaik dan berkualitas 

dalam membangun kepentingan dengan tujuan 

meningkatkan keberhasilan bisnis Anda.

www.sisco-global.com

contact@sisco-global.com

Unit 1001 SOHO Podomoro City, JL. S Parman, Kav 28 - Jakarta

(021) 4000 0380

Address

Operational Sales & Marketing Office

Contact

PT. SISCO GLOBAL SOLUSI


