
MIGRASI & INTEGRASI SISTEM  
Di era kemajuan teknologi seperti saat ini, membuat perusahaan 

memiliki ketergantumgan yang sangat tinggi terhadap keberadaan 

teknologi biasanya diterapkan pada kegiatan operasional, produksi 

serta keamanan data. 

Masalah teknologi yang kerap dihadapi oleh banyak perusahaan 

masih ditemui sampai saat ini seperti: 

• Penggunaan teknologi yang sudah tertinggal dan sudah tidak di 

support oleh pengembang. 

• Biaya yang cukup besar untuk melakukan pemeliharaan baik 

perangkat keras maupun perangkat lunak. 

• Keterbatasan SDM yang mengakibatkan penyelesaian peker-

jaan menjadi lama dan biaya yang dikeluarkan menjadi sangat 

tinggi. 

• SDM yang kurang handal mengakibatkan terhambatnya 

pengembangan teknologi yang digunakan 

Menyikapi kondisi yang berkembang, dimana setiap perusahaan 

dituntut agar selalu berinovasi dan responsif, sehingga bisa bertahan 

dan mampu mengikuti perkembangan teknologi dalam mendukung 

alur bisnis yang semakin kompetitif. Salah satu upaya mengimbangi 

irama bisnis tersebut adalah dengan menyerahkan sebagian 

kegiatan perusahaan kepada pihak lain atau yang lebih dikenal se-

bagai “Kemitraan”. 

Saat ini, kemitraan menjadi suatu hal yang lumrah dilakukan dalam 

dunia usaha. Pasalnya, saat ini mayoritas perusahaan menilai 

kemitraan sebagai salah satu upaya dan inovasi untuk menciptakan 

iklim kerja yang lebih efektif dan produktif, serta mampu meningkat-

kan kompetensi dan daya saing perusahaan . 

PT. NORATO SEJAHTERA ABADI ( NORATO), fokus pada bidang 

consultation and assessment, web-based application procurement 

and after sales support. 

Sampai saat ini, bahwa NORATO telah berhasil melakukan peker-

jaan baik migrasi aplikasi maupun mengembangkan sistem aplikasi 

secara kemitraan bersama perusahaan-perusahaan seperti: per-

bankan, perusahaan pembiayaan (leasing company), manufacture, 

koperasi, perusahaan ekspedisi interinsurer, perusahaan jasa rental 

truck trailer, dll. 

Migrasi yang kami lakukan adalah perusahaan yang sebelumnya 

menggunakan VB6, Crystal Report, Excel, Visual Foxpro, PHP Na-

tive ke sistem aplikasi berbasis web 

Kami siap menjalin kemitraan bersama 

dalam mengatasi persoalan yang 

menyangkut teknologi informasi yang ada 

pada perusahaan Anda. 

Menentukan data-data yang dibutuhkan 

dalam sistem, sehingga informasi yang 

dihasilkan dapat terpenuhi dengan baik 

yang dilengkapi dengan sistem keamanan 

Web -based Applicat ion  

Fokus pada solusi pembuatan aplikasi 

berbasis web sesuai  kebutuhan setiap 

perusahaan yang dimulai dari pembuatan  

FSD, perancangan Resful API,  sampai 

Coding. 



SERVICE FEATURES AND BENEFITS 

Dengan menjalin kemitraan bersama NORATO, perusahaan 

akan medapatkan layanan dan keuntungan berupa: 

• Perusahaan dapat lebih fokus terhadap bisnis utama 

• Perusahaan dapat menjaga kontinuitas pada kegiatan 

operasional dan produksinya 

• Meningkatkan layanan terhadap pelanggan dan peningkatan 

dalam hasil produksi 

• Mendapatkan standard layanan yang sama untuk seluruh 

kantor cabang 

• Meningkatkan pengetahuan SDM perusahaan melalui alih 

pengetahuan terhadap teknologi informasi yang digunakan 

• Modul Persediaan Barang 

• Modul Pembelian & Penjualan 

• Modul Hutang & Piutang 

• Modul Akutansi & Keuangan 

• Aplikasi Perusahaan Pembiayaan (Leasing Company) 

• Aplikasi Otomasi Dukumen Memo 

• Aplikasi Jasa Pengiriman Barang 

• Aplikasi Kepegawaian & Payroll 

• Modul Billing system 

• Website perusahaan 

Melalui pengalaman kami dalam melakukan kermitraan bersama 

klien-klien yang memiliki bisnis usaha berbeda, kami telah berhasil 

melakukan proses integrasi, migrasi, implementasi serta melayani 

after sales support kepada mereka. 

Layanan Purna Jual 

Didukung oleh tim support kami yang 

telah berpengalaman dan memenuhi 

syarat untuk memberikan layanan 

agar tercapainya SLA kepada seluruh 

klien kami 

• On-line Support 

• On-site Support 

• Periodic Maintenance 

Untuk mengetahui informasi lebih 

jauh mengenai produk dan jasa kami, 

Anda dapat meng-akses website kami 

di: www.norato.biz 

http://www.norato.biz

