PT. Air Media Persada.

PRODUCT FEATURE:

Web Desain
Media Web dengan Teknologi Internet membuka peluang penyebaran informasi secara tepat, cepat dan terkini,
selain itu juga akan memperlancar komunikasi internal dalam suatu instansi maupun dengan pihak luar instansi.
Penyebaran informasi yang akurat, jelas akan meningkatkan kredibilitas dan “image” terhadap instansi tersebut.
Dengan fokus pada kecepatan dan kemudahan administrasi website, Web Desain kami menggunakan teknologi
WebContent Management System (CMS) berbasis Open Source dengan User Interface (khususnya bagi
Administrator) yang sangat User Friendly (step by step wizard).
Web CMS adalah suatu sistem yang akan mempermudah untuk membuat, mengubah, mengelola dan mempublikasi
content/isi situs web dengan aturan, proses serta alur kerja yang mudah dan user friendly sehingga
manajemen/pengelolaan content dapat dilakukan dengan mudah dan tanpa harus diperlukan pengetahuan
teknis/programming sekalipun. .

WEB DESAIN yang kami rancang menggunakan TEMPLATE PREMIUM yang akan membuat web desain Anda
terlihat PROFESSIONAL. Setiap klien kami akan mendapatkan desain yang UNIQUE yang akan membedakan
dengan klien/web lainnya. Kami melayani pembuatan website untuk berbagai macam instansi, seperti :
Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Organisasi, Perusahaan/Bisnis, Sekolah dan Personal.

WEB DESAIN yang kami rancang menggunakan bahasa pemrograman dan database yang bersifat Open
Source/Free, di mana user/klien kami tidak perlu lagi membeli software-software pendukung. Klien kami akan
mendapatkan free biaya HOSTING dan DOMAIN. Layanan kami mulai dari collecting data, entri data/content, design,
hingga upload website tersebut ke Internet.
Contoh FITUR/MENU dalam beberapa kategori WEBSITE :
WEBSITE PERGURUAN TINGGI/SEKOLAH
Profil (sejarah, visi misi tujuan, lambang, pejabat, staf & pengajar), Akademik (fakultas & program studi), Fasilitas
Kampus, Kemahasiswaan, Alumni (profil alumni sukses & daftar semua alumni), Kalendar Akademik, Informasi &
Pendaftaran PMB, Berita Kampus, Artikel (dosen & mahasiswa), Download Center, Kalendar Kegiatan, Info
Lowongan Kerja, Forum Diskusi, Chat Room, Photo Album, Guest Book, Denah Kampus, Contact Us dan Fasilitas
Lainnya (web mail with unlimited account, live support, hit counter, site map, user statistic, polling, searching, web
links).
WEBSITE PEMERINTAH DAERAH/SKPD
Pemerintahan (profil, sejarah, lambang, muspida, eksekutif, legislatif, visi misi, renstra), Data Pokok (geografis, sosial
budaya, pertanian, peternakan, kehutanan, sumber daya alam, infrastruktur, industri, ekonomi & keuangan, investasi
& potensi daerah, politik & hukum), Berita, Publikasi, Download Center, Photo Album, Chat Room, Contact Us dan
Fasilitas Lainnya (web mail with unlimited account, live support, hit counter, site map, user statistic, polling,
searching, web links).
WEBSITE PERUSAHAAN/ECOMMERCE
Profil Perusahaan, Produk, Layanan/Services, Galeri Produk (foto produk, kode, nama produk, ukuran, material,
harga), Shopping Cart (form pemesanan produk), Photo Album, Contact Us dan Fasilitas Lainnya (web mail with
unlimited account, live support, hit counter, site map, user statistic, polling, searching, web links).
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PT. Air Media Persada.

PRODUCT FEATURE:

Web Desain
Pembuatan WEBSITE akan meningkatkan mutu, kredibillitas dan image suatu instansi. Penggunaan media
website juga dapat digunakan untuk layanan yang berhubungan dengan pihak-pihak di luar instansi maupun
internal instansi itu sendiri.
Kenapa WEB DESAIN kami UNGGUL ?

•

Website menggunakan CMS Professional.

•

Free Template Premium (kami Member dari beberapa Premium Template yang berlevel Internasional)

•

Website berbasis PHP-AJAX-MySQL-CSS.

•

Fitur/menu website dapat di-customize sesuai kebutuhan dan keinginan pengguna.

•

Menu & Halaman Web yang tidak terbatas (Unlimited).

•

Free Entri content awal website.

•

Free Hosting (150MB/th) & Domain (.com .net .org .id dll.)

•

Setup Email Account ( namaanda@domainanda.com) up to 5-7GB/user (s.d. 500 user) via Google Mail.

•

Free layanan Integrasi/Migrasi Database dari website lain.

•

Free Instalasi & Konfigurasi hingga Online.

•

Free Buku Manual Penggunaan.

•

Free Pelatihan Pengguna/Administrator Website.

•

Garansi Sistem dan Free Pendampingan.
Web Desain dapat diumpamakan sebagai MAJALAH ONLINE. Kekuatan website bukan hanya
pada SISTEM danDESAIN WEB, tetapi juga terletak pada isi/CONTENT. Oleh karena itu, layanan kami juga
termasuk dalam menyusun dan mengemas content yang diberikan oleh klien.
AIR MEDIA telah berpengalaman selama bertahun-tahun dengan berbagai macam instansi dalam perancangan
website. Fokus utama kami adalah membantu klien hingga website tersebut betul-betul dapat diaplikasikan
pada instansinya. Dan semua layanan Web Desain tersebut dapat Anda dapatkan 1 paket sewaktu Anda
menggunakan produk/jasa kami.
AIR MEDIA COMMITMENT !!!

(template sample)
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