WELCOME TO INSAN WORLD

Perkembangan bisnis tidak dapat dipisahkan dari peranan dunia teknologi informasi dan
komunikasi sebagai media dalam membantu meningkatkan produktifitas dan daya saing
sekaligus efesiensi biaya operasional. Memasuki era globalisasi dengan persaingan yang
semakin ketat, media informasi dan komunikasi merupakan kebutuhan bagi perusahaan dalam
mendukung strategi bisnis. Pemanfaatan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi baik
hardware maupun software yang terbaik adalah yang sesuai dengan kemampuan dan
karakteristik dari bisnis. Faktor utama pertumbuhan bisnis biasanya termasuk dalam hal
memperoleh pelanggan baru, meminimalkan turnover pelanggan, pemasaran produk dan jasa,
peningkatan performa kinerja operasional dalam memberikan layanan yang baik kepada
pelanggan dan selalu berada beberapa langkah di depan kompetitor.

Bisnis membutuhkan teknologi untuk mewujudkan semua faktor, namun teknologi bukanlah
bisnis anda, bisnis anda mungkin adalah membuat sebuah produk, menjual produk, atau
menyediakan layanan. Setiap waktu yang harus dihabiskan untuk melakukan sesuatu yang lain
sehingga mengurangi waktu anda dalam menjalankan core-business merupakan hal yang
sia-sia. Namun, keinginan untuk selalu kompetitif sering menghadapi kendala. Anda perlu
berbuat lebih banyak dengan cost yang rendah, waktu yang se-efesien mungkin, dan sumber
daya yang lebih sedikit.

PT. Insan Teknologi Semesta, yang lebih dikenal dengan nama INSAN adalah perusahaan
yang bergerak dalam bidang penyediaan solusi teknologi informasi dan komunikasi yang
terintegrasi. Kami memfokuskan diri dalam penyediaan solusi dan layanan terintegrasi bagi
bisnis sehingga dapat membantu bisnis baik dalam memulai, tumbuh dan berkembang. Kami
percaya bahwa teknologi dapat memainkan peranan penting dalam memberikan hasil berupa
nilai-nilai dan keuntungan yang kompetitif.
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Dengan komitmen untuk terus tumbuh dan berkembang bersama customer, kami percaya
bahwa sukses yang telah kami capai senantiasa diukur dari kesuksesan customer juga. Hal
itulah yang mendorong kami menjadi partner, bukan hanya sebagai supplier untuk customer.
Kami selalu berusaha untuk mengerti kebutuhan bisnis anda, sehingga solusi dan layanan
yang kami berikan mampun menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis anda.
Berbagai solusi dan layanan yang kami berikan, mulai dari pengadaan hardware, software,
konsultasi, desain, instalasi dan konfigurasi, pengembangan, perbaikan/reparasi, sampai
dengan pemeliharaan sistem.

Kami memfokuskan diri pada penyediaan Solusi & Layanan ICT (Information & Communication
Technology) yang terintegrasi. Solusi-solusi yang sudah dipergunakan oleh beberapa
perusahaan sebagai client kami, terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu : Banking Solution,
Hardware & Infrastructure, Business Solution dan Professional Services.
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