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Motivation is the 
catalyzing 
ingredient for 
every successful 
innovation.

Parama Teknologi hadir untuk memenuhi kebutuhan anda akan digtalisasi proses bisnis di 
dalam perusahaan anda. Ceritakan kepada kami permasalahan anda dan kami akan mem-
buat solusi atas permasalahan yang anda hadapi.

Kepercayaan anda merupakan motivasi kami untuk memberikan pelayanan yang terbaik 
bagi setiap klien kami.

WELCOME..



Paramateknologi mempunyai visi, misi maupun corporate values yang sangat berorientasi pada inova-
si untuk membantu menciptakan digitalisasi pada setiap bisnis yang di lakukan. Kami akan selalu 
memberikan solusi yang efektif kepada setiap client kami.

Parama Tech berkomitmen untuk tetap menjaga standar kinerja kami, karena kepercaryaan anda 
merupakan modal kami untuk bekerja lebih baik lagi. Integritas kami dalam melakukan semua peker-
jaan tidak perlu di ragukan lagi, Parama Tech akan selalu memberika solusi yang efektif untuk menun-
jang bisnis anda.

COMPANY 
MISSION & VISION

OUR OBJECTIVES

Visi

Menjadi perusahaan 
Teknologi Informasi 

yang terus berinovasi 
dan bersaing di kancah 

global

Misi

Memberikan solusi 
terbaik dengan penera-

pan digitalisasi bisnis 
untuk semua bidang 

industri

Budaya Perusahaan

Active
Goal Oriented

Inovation
Leadership

Effectiveness

Semakin berkembangnya teknologi informasi yang 
menjadi business driven saat ini akan menjadi syarat 
pernting untuk dapat bersaing dengan para 
kompetitor

Teknologi cloud saat ini menjadi pilihan bagi 
beberapa perusahaan yang menginginkan fleksibili-
tas infrastruktur di dalam implementasi teknologi 
informasi di dalam perusahaan

Proyek digitalisasi merupa-
kan keahlian kami dan 
fokus kami di tahun 2021

Digitalisasi merupakan syarat penting 
bagi perusahaan yang ingin bersaing di 
industri 4.0 saat ini. Kecepatan dan 
efektifitas pekerjaan bisa di dukung 
dengan adanya penerapa teknologi di 
dalam proses bisnis.



COMPANY
HISTORY
& OVERVIEW 
OVER 2020

Research & Development 

95.00%

70
Clients

Cloud services, Mobile Applications, API 
services, Development frameworks, 
Database Application

Di tahun ini kami telah banyak membantu 
menyelesaikan permasalahan Teknologi 
Informasi di berbagai perusahaan dengan 
core business yang berbeda-beda

Banyak client kami yang telah puas 
dengan hasil kinerja kami dan terus 
membangun hubungan dengan kami

WHO ARE WE?
Parama Tech didirikan untuk memenuhi kebutuhan 
pengembangan teknologi informasi untuk sektor korporasi 
dan juga sektor ritel. Kami sadar akan pentingnya penera-
pan digitalisasi di berbagai sektor usaha. Kami ada untuk 
memberikan kemudahan bagi berbagai macam jenis 
usaha untuk dapat mengembangkan usahanya.

Dengan berbagai macam pengalaman yang kami miliki 
tentu akan menjadi modal kami untuk dapat bekerja 
melampaui ekspektasi yang anda bayangkan.

Kami mempunyai team yang sangat berpengalaman 
dan dengan kualitas yang bisa diandalkan. Kami 
berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik

Perkembangan teknologi saat ini telah menjadi business 
driven bagi perusahaan untuk dapat meningkatkan 
kualitas perusahaan mereka

100%
Overall Satisfaction 

Kami mempunyai kapasitas dan kapabilitas dalam membuat perenca-
naan, implementasi sampai dengan monitoring proyek yang telah di 
implementasikan. Kami bertekad untuk memberikan pelayanan terbaik 
kepada para client kami karena kualitas pekerjaan merupakan hal yang 
utama di perusahaan kami.



Kami melakukan screening terhadap 
masalah yang di hadapi di suatu perusahaan 
dan menyusun langkah-langkah konkrit 
untuk dapat membuat solusi yang tepat atas 
permasalahan yang di hadapi di dalam 
perusahaan tersebut. Kami akan membuat 
beberapa opsi perbaikan dan juga solusi atas 
permasalahan yang dihadapi.

Eksekusi akan kami lakukan berdasarkan 
analisa permasalahan yang ada dan proses 
menciptakan suatu modul baru atau 
program baru ini akan terus di komuni-
kasikan dengan perusahaan hingga sampai 
degan tahap implementasi program terse-
but. kami akan membuat analisa efektifitas 
program yang kami buat tersebut.

Problem
Identification

Proses identifikasi 
masalah ini akan 
melibatkan  banyak unit 
yang terlibat di dalam 
proses bisnis dan 
membuat point problem  
yang dihadapi

Finding Solution

Kami akan membuat 
perencanaan dan 
kalkulasi atas masalah 
tersebut dan membuat 
metode penyelesaian 
masalah yang di hadapi 
di perusahaan anda

Create Solution

Kami akan memulai 
melakukan eksekusi 
berdasarkan perenca-
naan yang telah kami 
buat sebelumnya. Proses 
ini membutuhkan 
ketelitian dan ketepatan

Problem Solve

Kami akan melakukan 
implementasi atas 
modul atau program 
yang telah di buat 
sebelumnya dan 
memantau hasilnya 
secara berkala

Perkembangan teknologi saat ini sangatlah 
sangat pesat di dukung dengan banyaknya 
Program dan juga aplikasi yang telah di 
kembangkan oleh anak indonesia. Perkemban-
gan teknologi ini harus bisa dimanfaatkan oleh 
pelaku bisnis untuk dapat memperbesar 
ekspansi mereka tidak hanya di nasional namun 
juga di kancah global

“Innovation distinguishes 
between a leader and a 
follower. 

THE PROCESS
HOW IT WORKS?



IT Consultancy

Kami menyediakan Konsultan TI 
yang akan membantu terkait 
regulasi dan peningkatan 
efisiensi perusahaan anda

Digital Services

Kami menyediakan berbagai 
macam Perangkat Lunak dan 
Juga Perangkat Keras untuk 
memenuhi kebutuhan bisnis 
anda

Application Development

Kami sangat berpengalaman 
dalam pengembangan aplikasi 
web dan juga mobile

IT Professional Service

Kami menyediakan SDM dengan 
Kapabilitas IT yang terampil 
untuk kebutuhan perusahaan 
anda

Kami memiliki beberapa layanan yang dapat membantu anda dalam melakukan 
proses digitalisasi di perusahaan anda. Layanan kami sangat beragam tergantung 
dari kebutuhan perusahaan anda dan juga problem yang di hadapi

OUR SERVICES



Data Analytics

Kami sangat handal dalam 
melakukan analisa data untuk 
kebutuhan bisnis anda. Analisis 
yang kami lakukan akan meng-
hasilkan output untuk kebutuhan 
bisnis anda

IT Security Service

Kami menyediakan layanan 
security IT anda untuk kenyaman-
an perusahaan anda. Security 
menjadi hal yang sangat penting 
untuk melindungi data anda

Graphics Design

Kami menawarkan layanan untuk 
design portofolio bisnis anda 
maupun untuk kebutuhan yang 
lain. Desain yang kami tawarkan 
akan sangat disesuaikan dengan 
permintaan anda

Manage Services

Kami menawarkan layanan untuk 
mendukung sistem anda dalam 
hal pengelolaan, pengawasan, 
hingga perawatan kinerja 
perusahaan anda

Kami memiliki beberapa layanan yang dapat membantu anda dalam melakukan 
proses digitalisasi di perusahaan anda. Layanan kami sangat beragam tergantung 
dari kebutuhan perusahaan anda dan juga problem yang di hadapi

OUR SERVICES



Kami mempunyai impian untuk mendorong industri UMKM untuk dapat melebarkan industri 
mereka dengan memanfaatkan teknologi saat ini. Kami akan membantu memberikan perencanaan 
dan juga implementasi agar Industri UMKM di Indonesia bisa hadir di internasional.

THINK GLOBAL...
ACT LOCAL

Research & Development 

95% 70
Clients

100%
Overall Satisfaction 

Kami banyak melakukan 
implementasi Cloud 
services yang memungkink-
an perusahaan melakukan 
efektifitas dan efisiensi dari 
Infrastruktur Teknologi 
Informasi yang di bangun. 
Mobile Applications saat ini 
menjadi teknologi yang 
banyak di kembangakan 
untuk mempermudah 
proses bisnis di perusa-
haan.

Di tahun ini kami telah 
banyak membantu 
menyelesaikan permasalah-
an Teknologi Informasi di 
berbagai perusahaan 
dengan core business yang 
berbeda-beda. Kami 
menginginkan banyak 
UMKM yang banyak 
memanfaatkan teknologi 
untuk memperluas bisnis 
mereka.

Banyak client kami yang 
telah puas dengan hasil 
kinerja kami dan terus 
membangun hubungan 
dengan kami. Kami mem-
bangun hubungan baik 
dengan para klien kami 
dengan memberikan 
pelayanan secara prima 
dan menyesuaikan kebutu-
han perusahaan.


