


Sejak tahun 2010 menjadi Penyedia Produk dan Teknologi terkemuka untuk
Solusi Transformasi dan Kolaborasi Digital. Dipercaya oleh beberapa
perusahaan global dan terkemuka sebagai Business Partner dan Distributor di
Indonesia.

VISI :

Menjadi perusahaan Information & Communication Technology (ICT ) terdepan

dalam transformasi digital. 

MISI :

▪ Memiliki tenaga ahli terbaik dalam bidangnya. 

▪ Memiliki solusi kepada mitra bisnis sesuai dengan kebutuhan.

▪ Memberikan konsultasi terbaik bagi semua mitra bisnis.

▪ Memberikan support yang prima kepada semua mitra bisnis.
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Artapala Telekomindo adalah Distributor resmi dan Business Partner dari perusahaan terkemuka.

Berfokus pada kualitas dan tingkat kepuasan pelanggan dengan menyediakan pelayanan Desain Solusi & 

Arsitektur, Project Management, Instalasi dan Implementasi serta Training dan Service Maintenance.

◼ Presales          ◼ Project Management           ◼ Implementation           ◼ Training           ◼ Service & Maintenance

Mondopad
By InFocus ]pexip[

PPT Mondopad.pptx


Ruang pertemuan (meeting room) yang didukung oleh teknologi terbaru yang dapat membantu
peningkatan produktivitas, menambah kreatifitas, memudahkan interaksi dan kolaborasi antar peserta

meeting baik yang di dalam ruangan maupun yang berada di luar ruang meeting.

Presentasi Interaktif
Menggunakan Whiteboard dan web 
browser

Komunikasi antar peserta meeting

Terintegrasi dengan semua aplikasi berbasis Windows

Presentasi secara wireless



Ruang pusat kendali dengan infrastruktur yang lengkap sehingga dapat memberikan informasi yang cepat dan akurat untuk
mendukung pengambilan keputusan, penugasan, kordinasi dan pemantauan seluruh tindakan yang diperlukan.

Video Processor yang 
menampilkan resolusi gambar 4K

Tampilan Layar beresolusi 4K 
dan memiliki bezel tipis (0.8mm)

Terintegrasi dengan Sistem
Komunikasi

Komunikasi Audio Visual yang interaktif

Infrastruktur jaringan data yang 
memiliki performa tinggi.



Video conference memudahkan seseorang untuk berkomunikasi dari manapun, 

dan dengan interobelity platform memungkinkan seseorang berkomunikasi dengan platform yang berbeda

]pexip[

gateway

Or

Mobile 

Desktop

H.323/SIP Endpoint



Dengan mengadopsi teknologi Unified Communication and Collaboration dapat meningkatkan produktifitas

tim karena memungkinkan mereka berkolaborasi lebih dekat.

UC menyediakan akses ke semua alat yang dibutuhkan Tim pada platform yang berbeda sekaligus 

memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengan kantor dari lokasi manapun.



Saat ini penggunaan data pada jaringan lebih dinamis, karena mencerminkan perubahan terhadap komunikasi 
interpersonal yang lebih baik dalam proses bisnis. Fungsi utama jaringan adalah untuk memberikan 

kenyamanan pengguna dalam akses dan berbagi data dengan jaringan pengguna, sehingga dapat berbagi data 
dengan cepat, efisien dan aman terhadap data yang dimiliki.
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Email adalah vektor ancaman No1 . Tindakan sosial seperti phishing dan penipuan email datang
melalui email 96%, dan ancaman keamanan ini selalu berkembang. Proofpoint memberikan

solusi yang paling efektif untuk melindungi orang-orang Anda dan data penting dari ancaman
email tingkat lanjut. 



CrowdStrike Falcon®, platform cyber security untuk mencegah serangan cyber pada endpoint 
dengan teknologi berbasis AI (kecerdasan buatan) dan cloud, memberikan perlindungan dan 

visibilitas secara real-time pada suatu instansi / perusahaan.



Semperis adalah perintis ketahanan Cyber berbasis identitas, untuk lingkungan Hybrid dan Cross-
Cloud. Active Directory adalah sasaran mudah untuk hacker yang mencoba mencuri kredensial
dan menyebarluaskan Ransomware didalam jaringan, Namun mengamankan Active Directory 

tidaklah mudah



Web Intelligence (WebInt) adalah sebuah sistem berbasis web yang dapat melakukan pencarian, pemantauan 
terus-menerus, dan analisa berbagai jenis data. Sistem dapat beroperasi secara pasif dan aktif, dan dilengkapi 

dengan fitur Profiling, WebLoc, Avatar, AI, dan Social Engineering.
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Sangfor memiliki solusi infrastruktur TI yang mengkhususkan dalam Cloud Computing & Keamanan Jaringan dengan
berbagai produk & layanan termasuk Infrastruktur Hyper-Converged, Infrastruktur Desktop Virtual, Firewall Generasi

Berikutnya, Manajemen Akses Internet, Perlindungan Titik Akhir, Ransomware Perlindungan, Deteksi dan Respons
Terkelola, Optimalisasi WAN, SD-WAN, dan banyak lainnya.




