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Telkom to Fight Corona Virus 
(Covid-19)
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Telkom support for Logistic Services : LONTAR

Description

Telkom memiliki portfolio di bidang
Logistik dengan menyediakan
pengembangan dan pengelolaan
layanan logistik end-to-end berbasis
teknologi informasi dan komunikasi, “e-
logistics”.

Mengantisipasi pertumbuhan keperluan
logistik di Indonesia yang mulai beralih
ke era digital dan bersamaan dengan
pertumbuhan ekonomi di sektor retail 
dan industri pada umumnya yang lebih
ter-integrasi, kami menawarkan solusi
LONTAR ini sebagai one-stop solution 
bagi segala kebutuhan logistik
perusahaan.

Solusi ini berupa platform bagi pemilik
dan pengangkut kargo untuk dapat
menemukan kebutuhan yang sesuai, 
ditambah dengan pencarian armada 
secara cepat, harga kompetitif, dan 
jaminan keamanan barang selama
dalam perjalanan.

PiC :
1. Natal Iman (0811-176-886)
2. Dumoli (0811-994-500), 
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Telkom support for Room & Bed Management : Titan Stay

Description

Telkom memiliki produk untuk
mengelola fasilitas kamar dan tempat
tidur yang saat ini sudah digunakan
untuk hotel / penginapan di lokasi-lokasi
wisata di Indonesia.

Produk ini dapat dikustomisasi untuk
kebutuhan informasi kamar, tempat
tidur (bed) yang tersedia di rumah sakit
darurat seperti Rumah Sakit Wisma 
Atlet dan lainnya. Aplikasi ini berbasis
web dan sudah siap untuk
diintegrasikan dengan aplikasi pihak
ketiga lainnya. 

PiC :
1. Dwi Wahyudi (08551051105), 
2. Edward (0811969896)
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AdMedika’s Initiative to fight COVID-19 by Analytics Dashboard

Description

AdMedika sebagai salah satu anak
perusahaan Telkom Group di bidang
Kesehatan, telah mengembangkan
Dashboard yang menampilkan data 
customer nya AdMedika yaitu Asuransi
dan Perusahaan yang menjaminkan
Third Party Administrator (TPA) nya di 
AdMedika.

Data yang di-capture antara lain :
1. Provider yang menangani pasien

COVID-19
2. Asuransi / Perusahaan dengan data 

nasabah yang ODP / PDP / Positif
COVID-19

3. Peta Sebaran pasien Rawat Inap di 
beberapa lokasi di Indonesia.

Adapun data yang ditampilkan bersifat
sangat rahasia dan untuk itu dibutuhkan
surat resmi yang diterbitkan oleh 
Lembaga resmi untuk memperoleh data 
detail perusahaan, asuransi bahkan
hingga data pasien nya.

PiC : Sigit (0811228928)
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User Download
30 Maret 2020, 11:10

Telkom to help on Mobile Apps Platform : PeduliLindungi.id

www.pedulilindungi.idPiC : Andri Qiantori (0811-2417-700)

http://www.pedulilindungi.id/


THANK YOU


