
 

 

  

Live better with our ideas 



 

TENTANG KAMI 

CV.Boraindo merupakan sebuah perusahaan yang bergerak 
dalam bidang pemanfaatan teknologi informasi umumnya, 
khususnya dalam bidang software aplication dan web 
developing. Pada saat ini kita telah bekerja sama dengan 
beberapa perusahaan, pemerintahan daerah, Media, 
Perguruan Tinggi, dan komunitas-komunitas masyarakat 
dalam bidang pengembangan Website (Pemanfaatan website 
dan sistem informasi). 

Boraindo memiliki personel yang merupakan tenaga ahli 
yang kompeten dalam bidang teknologi informasi, baik dalam 
hal aplication development, network , RDBMS, dan Mobile 
Aplication. Dengan adanya background yang kuat dalam 
bidang IT dan Komunikasi inilah Boraindo selalu menciptakan 
inovasi-inovasi layanan yang menjunjung tinggi kualitas dan 
layanan purna jual yang baik. 

VISI 

Memasyaratkan penggunaan teknologi informasi ke semua 
lapisan masyarakat. 

MISI 

 Membuat produk teknologi informasi unggulan untuk 
semua kalangan khususnya Usaha Kecil Menengah (UKM). 

 Melakukan edukasi teknologi informasi ke semua lapisan 
masyarakat.  



 

LAYANAN 

Untuk mewujudkan visi Boraindo, maka kami berkomitmen 
untuk memberikan pelayan terbaik pada klien, diantaranya : 
 
IT Consultant 

Membantu klien dalam mengidentifikasi permasalahan 
dalama bidang IT dan memberikan solusi yang terbaik. 

Software Developer 

Merupakan salah satu layanan yang di utamakan dari 
Boraindo untuk menyediakan solusi terbaik di bidang 
pembuatan ataupun pengembangan software. Kemampuan 
teknologi yang kami kuasai antara lain : 

• PHP (Symfony, Codeigniter) 
• ANDROID 
• ASP.NET (WebForm, MVC, SHAREPOINT) 
• JAVA 
• CMS e-commerce (Magento, Prestashop, Opencart) 
• Mysql 
• SQL Server 
  



 

PRODUK 
 

LIMO 

Merupakan produk POS (Point of Sales) dari 
boraindo yang di harapkan mampu menjadi solusi 
terbaik untuk para pelaku usaha rumah makan 

dan café pada khususnya. 

Dengan adanya LIMO semua proses pendataan bahan baku, 
pengemasan harga, penjualan, serta reporting produk/menu 
dari pelaku usaha dapat di kelola dengan sangat mudah 
hanya dengan satu aplikasi. 

 

LITOKO 

Merupakan produk e-commerce (Toko Online) 
dari boraindo, yang membedakan LITOKO 

dengan e-commerce lainnya adalah kemudahan untuk 
memiliki sebuah toko online dengan berbagai fasilitas dengan 
modal yang sedikit, hal tersebut di karenakan LITOKO 
menerapkan metode sewa untuk proses kepemilikannya. 

Dengan LITOKO anda dapat memiliki toko online sendiri 
tanpa bingung lagi harus memikirkan biaya hosting, domain, 
dan biaya maintenance. 



 

PORTOFOLIO 

 

 

 

 

 

∂ Sistem Informasi Perpustakaan SMAN 4 Blitar, yang 
terintegrasi dengan barcode dan finger print 

∂ LKS Online SMAN 4 Blitar 
∂ Web Profile SMAN 4 Blitar 
∂ Website e-Commerce (Toko Online) sukamol.com 

berbasis Magento CMS 
∂ Website e-Commerce (Toko Online) latiza.co.id 

berbasis Prestashop CMS 
∂ Website e-Commerce (Toko Online) 

maysacollection.com berbasis Opencart CMS 
∂ Website e-Commerce (Toko Online) thukatuku.com 

berbasis Opencart CMS 
∂ Website e-Commerce (Toko Online) ledomsport.com 

berbasis Opencart CMS 
∂ Sistem Informasi Management Surat, ATK, dan BMN 

Badan POM Jakarta 
∂ Social Market Place sukamal.com 
∂  Website pintarmandarin.com 



 

∂ SIKOMPA (Sistem Informasi Komoditas Pangan) 
Kabupaten BLITAR 

∂ Aplikasi Kearsipan dan Persuratan Bidang Anggaran 
BPKA Kabupaten BLITAR 

∂ Ulpim 
∂ SIMAK STMB Bandung 
∂ Short Number TELKOM DIVRE V 
∂ Sistem Informasi SMPN 1 Blitar 

  



 

KONTAK 

CV.Boraindo 

Perum Oma View, Jl. Abdurahman Saleh GK08 RT. 04 RW. 
10, Kelurahan Cemorokandan Kecamatan 
Kedungkandang, Malang, Jawa Timur 

Phone : +6285732442278 

Email : satria@boraindo.com 


