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PT Genesys Integrated Indonesia adalah perusahaan integrator sistem berbasis
Teknologi Informasi yang memberikan solusi dan layanan IT terbaik dengan
alternatif biaya yang ﬂeksibel dan teknologi terkini. Genesys menawarkan solusi
end-to-end (E2ES) dalam bentuk aplikasi berbasis modular dan terintegrasi demi
memberikan layanan solusi teknologi yang cepat dan tepat bagi klien kami. Jenis
solusi yang kami tawarkan mencakup mulai dari Enterprise Resource Planning,
Supply Chain Management, Human Resource Management System, Industry 4.0
dan Internet of Things (IoT), hingga Hardware & Infrastructure dengan tujuan
utama meningkatkan kinerja dan eﬁsiensi proses bisnis dan mengurangi biaya.
Solusi kami memiliki 3 capaian utama
1. Otomasi proses bisnis
2. Akses cepat pada informasi manajemen terkini
3. Alternatif hemat biaya

MISI

LATAR BELAKANG

VISI
Menjadi salah satu
pemimpin pasar di
Industri Teknologi
Informasi

Genesys dibangun dari tim yang
beragam, menggabungkan soft
skill dan hard skill, dengan
warna hidup menghadirkan
solusi bagi masalah bisnis yang
nyata

Memberi pelayanan & solusi
terbaik demi kepuasan klien
dengan kualitas, kecepatan, dan
ketepatan kerja yang terjamin dan
harga yang bersaing. Membangun
kemitraan dengan klien
berdasarkan prinsip saling
menguntungkan.

TIM KAMI
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Seorang pemimpin yang cerdas dan visioner
dengan keahlian analitis, sistem dan project
rollout, jaringan berbasis cicso dan
infrastruktur server windows. Dikenal
sebagai achievers dalam hal business
process re-engineering, pemanfaatan
teknologi reporting untuk percepatan arus
informasi dan pengelolaan sumber daya
yang eﬁsien sebagai hasil dari implementasi
teknologi yang berhasil.
Beberapa kelebihannya antara lain adalah
terbiasa membangun relasi dengan
business owner, bekerja dengan elemen
diversity, memiliki latar belakang IT yang
kuat, pengalaman perjalanan internasional
dan kemampuan untuk bekerja di zona
waktu yang berbeda. Semua kelebihan
diatas didukung dengan kemampuan
komunikasi dengan penguasaan Bahasa
Mandarin yang cukup baik serta Bahasa
Inggris dan Bahasa Indonesia yang sangat
baik.

Donny Susanto Witono
Direktur Pelaksana
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Donny Susanto Witono
Direktur Pelaksana

Genesys Integrated Indonesia
Indonesia, Juni 2011 - sekarang

L ATAR BEL AKANG PENDIDIKAN

Pendiri dan Direktur Pelaksana
Mendirikan sebuah perusahaan system
integrator yang menyediakan solusi teknologi,
development aplikasi dan berbagai solusi
otomasi

1997

Sarjana Ilmu Komputer
IPK 3,67 dari 4,00

Institut Sekolah Tinggi Teknik Surabaya

GAEA Global Solusi
Indonesia, Desember 2012 - sekarang

2009

The Art of Managing People

Pendiri
Mendirikan sebuah perusahaan penyedia solusi
manajemen properti untuk industri perhotelan yang
menggabungkan kebutuhan bisnis hotel yang cepat
dan dinamis serta memberdayakan hotel untuk
bersaing secara cerdas dan efisien

Singapore Institute of Management

2010

Alliance One International, Inc.

CISCO Certified Network
Certifications
Cisco Certified Network Associate Security

Singapore, 2003 - Juni 2011

Direktur Sistem Informasi Regional Asia
Memimpin tim Sistem Informasi Asia serta
bertanggung jawab penuh atas semua
infrastruktur IT dan aplikasi bisnis di Kawasan
Asia

Microsoft
Indonesia, 2002 - 2003

Manajer Pembangun Sistem Bisnis
Bertanggung jawab atas pengembangan
pemasaran lisensi Microsoft OEM di Jawa Timur

2012

Magister Manajemen Keuangan
IPK 3,81 dari 4,00

Universitas Pelita Harapan
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Enterprise Resource
Planning (ERP)

Sales & Logistics
Accounting
Production
Point of Sales

Genesys Integrated Indonesia
menyediakan software SCM khususnya
untuk sektor agroindustri dan bisnis
forwarding. Kami memahami bahwa
teknologi informasi adalah bagian
penting dari manajemen rantai
pasokan. Sistem manajemen rantai
pasokan memungkinkan Anda
menangani arus barang secara efisien,
memaksimalkan kepuasan konsumen,
dan mencapai keunggulan kompetitif
yang berkelanjutan. Dengan sistem ini,
Anda dapat mengembangkan,
menjalankan, dan mengoordinasikan
aktivitas rantai pasokan mulai dari
pengembangan produk, pengadaan,
produksi, dan logistik dengan cara
yang paling efektif & efisien.

Genesys Integrated Indonesia
menyediakan aplikasi berbasis modular
dan terintegrasi dengan end-to-end
solution. Bisnis saat ini membutuhkan
reaksi yang cepat dan sistem
perencanaan sumber daya perusahaan
sekarang menjadi hal yang biasa.
Banyak penelitian melaporkan bahwa
sekitar 90% organisasi bisnis besar
telah menerapkan sistem ERP dan saat
ini sudah menjangkau banyak
organisasi menengah. Genesys
mengadopsi sistem ERP dengan
pengetahuan luas dari pendirinya dan
tim analisnya.

Supply Chain
Management (SCM)

Forwarding
Agroindustry
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Genesys Integrated Indonesia
menyediakan sistem manajemen
karyawan secara keseluruhan yang
mengintegrasikan dan mengotomatiskan
berbagai fungsi HRD. Sistem ini memberi
Anda kendali penuh atas data karyawan
Anda termasuk integrasi kehadiran,
pengelolaan fasilitas asuransi,
perhitungan gaji, perekrutan, izin cuti,
dan manajemen dokumen. Dirancang
untuk menyederhanakan beban kerja
HRD, sistem ini memungkinkan Anda
untuk membuat laporan karyawan dan
mengelola bakat Anda dengan lebih
efisien dan andal, yang mencakup kinerja
dan keuangan mereka (misalnya
perpajakan, BPJS).

Industry 4.0

Serialization
Building Automation
System

Human Resource
Management System
(HRMS)
Employee Safety &
Security System
Attendance & Leave
Permit System
Employee Benefit &
Payroll Calculation
HR Document
Management System

Genesys Integrated Indonesia
mampu memberi Anda solusi endto-end, mulai dari pengembangan
software, teknologi database hingga
infrastruktur. Kami siap menghadapi
tantangan ke depan, dengan
mengadaptasi teknologi informasi
terkini dan mengadopsi konsep
Industri 4.0. Tim kami secara
dinamis mengikuti perkembangan di
era modern ini, dan secara proaktif
membantu Anda mengelola bisnis
dengan lebih mudah dengan
bantuan teknologi.
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Internet of Things
(IoT)

Automatic Weighing
System
Inventory & Asset
Management System
Document Repository
Management System
Health Monitoring
System with Smart
Bracelet

Genesys Integrated Indonesia
memberi Anda kemudahan dalam
mengelola bisnis dengan lebih nyaman
dengan menyediakan aplikasi yang dapat
Anda akses kapan pun dan di mana pun
hanya dari smartphone dan gadget
Anda. Dengan aplikasi ini, Anda dapat
menjalankan dan mengelola bisnis Anda
bahkan saat Anda sedang bepergian.
SaaS menghilangkan kebutuhan untuk
menginstal dan menjalankan aplikasi di
komputer Anda sendiri atau di pusat
datanya sendiri. Solusi ini menghilangkan
biaya akuisisi hardware, penyediaan dan
pemeliharaan, serta lisensi software,
instalasi dan support. Dengan SaaS,
Anda dapat memperoleh sistem dengan
pembayaran dan penggunaan yang lebih
fleksibel.

Genesys Integrated Indonesia
didorong oleh kemajuan teknologi
hadir untuk memberi Anda solusi
terkait IoT untuk mewujudkan kontrol
yang lebih komprehensif dengan
pemanfaatan big data dan analisis
analitik untuk mencapai tingkat
optimasi dan efisiensi yang paling
canggih. Dengan menerapkan IoT,
Anda dapat meningkatkan kinerja
bisnis Anda dan memungkinkan
integrasi yang lebih baik dengan
sistem bisnis lain.

Software as a Service
(SaaS)

Mobile Attendance
Application
Mini ERP Mobile
Application
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Genesys Integrated Indonesia
memberi Anda solusi IT yang andal
dengan alternatif yang hemat biaya
dengan mengelola sistem jaringan
untuk mendorong peningkatan dalam
operasi bisnis Anda. Dari instalasi dan
penyediaan hardware, hingga
pemeliharaan dan troubleshooting,
semua kami sediakan untuk
kenyamanan Anda.

Other Solutions

Content Management
System (CMS)
Customer Relationship
Managament (CRM)
Online Booking System
Online Membership
System
E-commerce

Hardware &
Infrastructure

Network
Security
Middleware

Genesys Integrated Indonesia juga
menyediakan layanan pengembangan
software yang lebih beragam diluar
opsi yang tersedia yang mungkin
belum memenuhi kebutuhan bisnis
dan tujuan spesifik Anda. Kami
memahami bahwa setiap industri
maupun sektor bisnis unik dan untuk
menghasilkan hasil yang optimal,
menambahkan fitur pada aplikasi yang
sudah ada atau mambangun aplikasi
baru merupakan opsi yang kami
tawarkan. Kami ingin menghadirkan
infrastruktur sistem yang mendukung
kebutuhan bisnis Anda saat ini dan di
masa depan, yang disesuaikan dengan
sempurna untuk kebutuhan Anda.
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