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Technology solutions for your business



About
Us

Netindo adalah sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 

2015 sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang 

teknologi informasi di Indonesia. Kita tahu kebutuhan konsumen 

untuk mendukung bisnis mereka dengan menciptakan template 

untuk situs web mereka, sehingga pengusaha di Indonesia yang 

mampu bersaing dengan negara-negara asing. Di bawah 

naungan PT. Netindo Mediatama Perkasa, kami siap untuk 

bersaing dengan perusahaan lain di bidang mereka. Dengan 

tekad optimis dan didukung oleh profesional muda di bidang 

teknologi informasi yang kami percaya dapat sepenuhnya 

memenuhi kebutuhan Anda aplikasi software tertentu dan situs 

untuk membantu Anda dalam bisnis melalui aman, nyaman dan 

cepat. Untuk itu kami berharap untuk dapat diterima oleh Anda 

we always believe 
the importance of communication

About

Vision
Mobilitas telah mengubah setiap aspek kehidupan 

pribadi dan bekerja kita, mengubah gaya hidup sehari-

hari dan memperkaya banyak pengalaman. Netindo 

percaya bahwa permintaan konsumen untuk teknologi 

yang lebih cepat, melalui media konvergen akan lebih 

meningkatkan kebutuhan untuk mengakses informasi 

dan layanan setiap saat, di mana saja dan dalam format 

a p a p u n .  

PT. Netindo Mediatama Perkasa berniat untuk berada di 

garis depan sebagai solusi nirkabel global bagi 

perusahaan dan pengusaha di mana saja, melalui 

Mission
Dengan pengalaman kami dalam lingkungan software, 

kami bertujuan untuk memberikan dan menyesuaikan 

biaya yangterjangkau bagi aplikasi berbasis interaktif di 

beragam teknologi termasuk Microsoft NET, JAVA, PHP 

dan CMS di luar sana. Hal ini akan membuat perusahaan 

kami menjadi pilihan yang sempurna untuk memberikan 

Anda harga yang kompetitif untuk mengerjakan 

kebutuhan pengembangan perangkat lunak Anda. Kami 

telah berkembang menjadi tim yang lebih beragam 

berfokus pada Pengembangan Software, Mobile Apps 

untuk kedua sektor swasta dan publik.
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coming together is a begining,
keeping together is progress, working together is success.

Problem
The

Perkembangan teknologi saat ini memang serasa tidak ada 

habisnya. Baru saja keluar sebuah teknologi baru, kemudian 

teknologi berikutnya pun menyusul. Perkembangan teknologi ini 

secara tidak langsung memberikan solusi yang dapat membantu 

serta memudahkan segala urusan bisnis sehingga tidak lagi 

memakan waktu serta biaya.  Teknologi memungkinkan 

perusahaan untuk dapat menjangkau konsumen dari berbagai 

daerah baik itu dalam atau luar negeri. Bahkan usaha kecil pun 

mampu bersaing dengan usaha yang lebih besar menggunakan 

koneksi internet dan memasarkan produk mereka. Terlebih 

dengan penggunaan website, penjualan internet dapat 

coming together is a begining,
keeping together is progress, working together is success.

Build a company

Modal uang, waktu dan energi Anda yang ada, 

seharusnya digunakan untuk menjalankan bisnis secara 

Membangun bisnis dari nol bukanlah pekerjaan mudah. 

Banyak pebisnis yang jatuh di tahun-tahun pertama 

karena mereka kehabisan nafas baik berupa dana, energi, 

dan motivasi. Dengan cara-cara menerapkan trial & error, 

akibatnya sering terjadi kegagalan. Bayangkan, betapa 

sayangnya, waktu, energi, dan investasi yang telah Anda 

keluarkan cukup besar itu hanya untuk membiayai 

kegagalan yang berulang-ulang.

Membangun kerjasama bisnis akan sangat 

mempengaruhi masa depan bisnis anda. Jika anda 

mampu melakukan kerjasama bisnis dengan banyak 

relasi, bisa dipastikan bisnis anda akan lebih 

berkembang. Tetapi jika anda hanya bisnis dengan 

sendiri saja, tanpa melakukan kerjasama bisnis dengan 

orang lain, maka profit nya pun tidak akan besar, berbeda 

jika anda pandai melakukan kerjasama, maka 

keuntungan bisnis anda akan melipat-lipat dengan cepat.

PT. NETINDO MEDIATAMA PERKASA

www.netin.id
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Problem Solver

Responsive Website

Mobile Apps Product Hardware

Product Software

PT Netindo Mediatama Perkasa memiliki pengalaman 

dalam bidang IT dan Software Development. Didukung 

oleh berbagai layanan dan fitur yang kami miliki serta 

tenaga ahli yang kompeten di bidangnya kami hadir 

sebagai solusi bagi anda yang ingin menjalankan usaha 

dalam bidang IT.  

Berikut ini beberapa fitur beserta portofolio terbaik dari 

layanan utama  Netindo .

Perfect Solution

We are the

Responsive
Website

Ÿ Custom website with CMS

Ÿ Personal Website

Ÿ Company Profile  Website

Ÿ E-Commerce website with custom template

Website Responsive adalah sebuah metode atau 

pendekatan sistem web desain yang bertujuan 

memberikan pengalaman berselancar yang optimal 

dalam berbagai perangkat, baik mobile maupun 

komputer meja. Dengan metode ini, web akan 

beradaptasi jika dibuka dari perangkat mobile berukuran 

Ukuran huruf, user interface, gambar dan tata letak akan 

menyesuaikan dengan lebar layar dan resolusi layar 

monitor yang tersedia. Hasilnya pengguna akan 

merasakan pengalaman mudah membaca, nyaman dan 

melihat informasi web tersebut sama dengan jika ia 

melihat melalui perangkat komputer meja.

Portofolio

www.thaibah.com www.indokids.co.id www.utarabdg.com

www.amanpalestin.id bppd.bandung.go.id smkn14bdg.sch.id

bcbandung.beacukai.go.id jungleland.co.id sentralpompa.com
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Product Software
Dalam kiprahnya didunia software, netindo memiliki produk jadi 

yang siap pakai, mendukung bisnis anda dengan mudah, cepat 

dan tpat.

Portofolio

Retail
Application

Web
E-Commerce

F&B
Application
F&B
Application

Retail
Application

Web
E-Commerce

Travel
Umroh
Travel
Umroh

Multi Level
Marketing
Multi Level
Marketing &
Fintech

Mobile Apps
ProductSelain Software Aplikasi, kami juga membuat produk siap pakai 

dalam bentuk mobile apps baik Android ataupun iOS 

Crowdfunding Apps Profile Apps

E-Commerce Apps Fintech Apps

Aplikasi yang digunakan untuk berdonasi 

online. Wakaf, Infaq, Zakat, Kafalah dan 

Lainnya. Cocok digunakan untuk yayasan 

anda

Kini anda yang sebagai public figur dapat 

menggunakan apps ini untuk media 

promosi dan menyimpan kegiatan anda 

dengan mudah.

Mobile Apps e-commerce yang terintegrasi 

dengan kas i r  of f l ine ,  sehingga 

memudahkan anda untuk mengelola 

penjualan offline dan online.

Apps fintech yang digabungkan dengan 

sistem jaringan multi level dandilengkapi 

dengan penjualan produk serta feature 

berita dan konten islami.
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Point Of Sale atau  bisa disingkat POS sering digunakan 

untuk membantu Pengelola Bisnis atau Pemilik Usaha 

dalam hal mempermudah Bertransaksi dengan 

Pelanggannya, mendata stok/inventori barang, 

mengetahui laporan penjualan dan profit yang bisa kita 

atur baik per hari, mingguan, bulanan bahkan setiap 

tahun, fungsi lain dari POS termasuk mencakup dalam 

hal segi keamanan dalam bertransaksi maupun mendata 

stock barang.

Pengertian dari POSadalah Metode penggabungan 

perangkat Keras(Hardware) dan Lunak (Software) yang 

membentuk suatu sistem untuk memudahkan dalam hal 

bertransaksi dengan Pelanggan, pada umumnya POS 

digunakan pada suatu Perusahaan Perkantoran, 

Super/mini market, Restaurant, Hotel atau usaha lainnya.

N010 
New Modern Pos System Machine Touch Dual 
Screen White

Driver 

Lead Time
MOQ
Weight
Size 

: Copy Windows7/XP pre-installed 
  (English/Chinese)
: 1-3 days
: 1Set
: 13000g
: 350x420x480mm

* 15-inch TFT LED Monitor, 1024 x 768,32bit colour

* High efficient touch screen seek

Restaurant , Stores , Hotel hot using

1.8GHz

* Five line resistance touch screen, the click life can reach 
3.5 million times.

* Using top quality 1037U motherboard

Processor

* Excellent personalized design adapt to any environment
* Modular design & convenient maintenance

Touch Screen POS Terminal

Advantages

Onboard INTEL® 1037U (1.8GHz ) Dual Core CPU

Touch screen pos terminal
15 inch Touch POS / Touch machine Factory

Mainboard

Specifications Memory
2GB/4GB

Storage
SSD32G/64G/128G

Graphical Display

12 " or 15 "Advertising moniter

Integrated Intel GMA950, Support DirectX9.0

Optional

Video Memory
Max Support 224MB Dynamic Video Memory

Card Reader in 3 Tracks , VFD customer display

LCD
15" TFT LCD

0°C to 40°C

Resolution
1024x768(max)

Top quality five line resistance touch screen

Visible Angle
Horizontal: 140, Vertical: 130

Touch Screen

Operation Temperature

Storage Temperature
-20°C to 40°C

Weight

DC 12V Outer Adapter Input

13KGS

Power

External USB Interface

Power Button

Support Magnetic Card Reader

Nice solution for good business
Our Solution for Food and Beverages business like:
restaurant, café, coffee shop, etc. 

Touch Post 80mm Printer
WIFI Kitchen

Printer
Cash Drawer

Our Solution for retail business like:
departement store, mini market, boutique, etc.  

Touch Post
80mm
Printer

Label
Printer

Omni
Barcode
Scanner

Cash Drawer

Point
Of Sale

Ÿ Barcode Printer

Ÿ Cash Drawer

Ÿ Barcode Scanner

Ÿ POS All-in-one

Ÿ Printer Receive

Ÿ Custom Display

Ÿ Magnetic Card Reader

Ÿ Portable Data Terminal

Ÿ Supplies / Consumable 

Ÿ Touch Screen Display

-POS
Products

nstore
netindo online store

Find more N-POS products on our online store at nstore.id

Find More!

-POS
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Di bawah ini sebagian daftar client kami

Our Partners
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Terima Kasih

PT. NETINDO MEDIATAMA PERKASA
Bandung Trade Mall Lt. 1 No.33, Bandung
Jawa Barat, Indonesia

E. netin.marketing@gmail.com
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