


1. Introduction
Desain website gitu-gitu aja? Gak eyecatching lagi? Atau mungkin konten website yang

kurang jelas? Kalau Kabyos! bilang..

“Website yang baik adalah website yang memudahkan pengunjung dalam mendalami

situs dan memudahkan pemilik website untuk mengembangkan dikemudian hari”.

Ya, mungkin traffic pengunjung di website anda sulit untuk naik karena visitor sulit dalam

memahami konten yang ada di website anda. Mungkin itu salah satu faktornya. Belum lagi

tampilan website yang mungkin sudah kuno, sudah tidak enak dilihat lagi.

Kabyos! punya solusinya nih untuk dandanin website anda yang sekarang. Anda hanya

duduk manis ditemani secangkir cappuccino + biscuit dan gak usah pusing-pusing mikirin

website, biayanya, dan macem-macem. Kabyos! punya paket website yang terjangkau dan

Kabyos! jamin anda sebagai calon klien Kabyos! akan merasa puas dan tersenyum lebar

nantinya..he..he..he..

2. Layanan Kami
Nih, berikut beberapa layanan yang Kabyos! tawarkan untuk anda. Dan ingat, gak usah
ragu-ragu untuk bertanya tentang detail dari layanan Kabyos!, pasti kami jawab kok.
Monggo dilihat…

a. Website Development
Website Development adalah Main Business kami. Dalam layanan Kabyos! ini adalah
bagaimana membuat sebuah desain dan konten website yang “berisi”, berdasarkan
konsep yang sudah Kabyos! dapatkan dari anda sebelumnya. Nah, di website
development ini ada beberapa layanan yang berhubungan dengan pembembangan
website. Monggo disimak 

i. Web Design
Di web design ini Kabyos! Berani jamin deh design yang keren, unik, dan
kece :D.

ii. Web Programming
Dengan menggunakan pemrograman berbasis MVC (Model, View,
Controller), Kode Sumber yang ditulis menghasilkan Aplikasi yang efisien,
mudah di maintenance, dan cepat diakses.



b.Branding
Jika anda baru saja membangun badan usaha dan belum mempunyai legalitas seperti
logo, kop surat, company profile, kartu nama, stempel, dan lain-lain, berikut ini paket
branding yang Kabyos punya. Monggo dilihat…

i. Business Card



ii. Logo



 Maintenance
Selain pengembangan serta layanan kami diatas,  kami menawarkan layanan untuk
pemeliharaan media digital tersebut. Dalam melakukan ini kami percaya bahwa kami akan
dapat sepenuhnya membantu Anda dalam memastikan bahwa media Anda akan selalu
diperbarui dan dipelihara. Sekali lagi, anda cukup duduk untuk konsentrasi dengan bisnis
yang anda jalankan 

Anda mungkin dapat memiliki tim sendiri di dalam perusahaan Anda, tetapi berpikir
tentang biaya dan masalah mengelola, perekrutan, pelatihan, kontrol kualitas, dan
sebagainya? Ada kerepotan terlalu banyak hanya untuk mempertahankan website
ataupun system dan program Anda. Jadi, mengapa tidak membiarkan kami, sebagai ahli
yang fokus di industri ini dalam mengurus hal itu?

Oleh karena itu kami menyedikan layanan maintenance ini ke dalam beberapa spesifikasi,
yaitu :

 Monitoring Support
Selain jasa development system, kami memberikan after sales service berupa
(troubleshoot, checking system, checking database, checking infrastructure) hal ini
ditujukan agar system yang telah kami buat dipastikan dapat berjalan dengan
sangat baik dan sesuai dengan kebutuhan dari klien kami.

 Social Media Support
Kami juga membantu dalam melakukan update info yang berhubungan langsung
dengan social media perusahaan anda. Seperti (facebook, twitter, youtube)

 Update Content / Product
Jika anda mempunyai website berita, portal, online shop, atau sejenisnya tetapi
tidak ada orang yang meng-update kontennya, anda bisa meng-hire Kabyos!
untuk menjadi webmaster anda yang bertugas untuk mengupdate content atau
produk setiap harinya.

 Network & System Support
Kami juga menyediakan layanan Network & System Support. Artinya kami dapat
membangun jaringan untuk keperluan kantoran, pelatihan, datacenter, sekolah, dan
keperluan lainnya. Dan juga konfigurasi jaringan dan perangkat lainnya agar siap
digunakan. Berikut adalah macam-macam layanan pada Network & System Support :

 Instalasi Jaringan LAN
 Instalasi Jaringan Telepon / PABX
 Instalasi Jaringan CCTV
 Konfigurasi Server berbasis Linux
 Konfigurasi Router Mikrotik
 Monitoring Server



 Fiber Optic Connection
Anda pastinya pernah merasakan koneksi internet yang kurang memadai, dengan lain
kata “koneksi lemot”. Lagi asyiknya browsing, nonton youtube, atau mungkin sedang
download lagu dan film ternyata kecepatan internet anda labil, kadang cepat kadang
lambat. Bagaimana jika anda mempunyai pekerjaan yang bersifat urgent ? Mengecek
email masuk dan harus dibalas saat itu juga, pastinya anda tidak mau menunggu loading
hanya untuk mengecek email dong…

Kabyos! juga menyediakan koneksi internet berbasis Fiber Optic nih. Tau kan kecepatan
transfer data di jaringan Fiber Optic bagaimana ? Kalau mau ngerasain ngebut di dunia
maya lewat Fiber Optic monggo kontak tim marketing Kabyos!. Tenang aja, harga yang
ditawarkan nanti lebih murah dari yang lain.

Kalau kantor atau rumah anda sudah terpasang jaringan Fiber Optic dari Kabyos!, hati-hati
baju anda bisa sobek-sobek karena ngebut…he..he..he 

Selain menyediakan koneksi Fiber Optic, kami juga menerima penarikan jaringan Fiber
Optic untuk internal seperti perumahan, backbone antar gedung, dan backbone antar
ruangan.

3. Syarat dan Perjanjian
Syarat pembayaran akan menggunakan metode pembayaran, di mana pembayaran akan
dilakukan ketika proyek mencapai tahapan tertentu / sebuah fase. Untuk syarat dan
perjanjian akan dilampirkan dengan surat penawaran sesuai layanan yang anda gunakan
dari kami.

Semua jangka waktu pembayaran kebutuhan yang harus dibayarkan sesuai dengan termin
yang berlaku dan untuk memastikan bahwa pekerjaan proyek ini mengikuti waktu yang
telah dijadwalkan. Semua proyek dan tugas akan ditunda, jika ada masalah dalam
mengikuti pembayaran panjang (delay payment) mungkin akan ada tindakan pemberian
penalty pembayaran.



4. Gallery
Kami juga memiliki beberapa portfolio pekerjaan kami, terutama website pada
perusahaan/klien kami. Untuk mengetahui lebih lanjut tantang pekerjaan kami terdapat di
dalam Company Profile kami atau silahkan anda mengunjungi website kami di
http://www.kabyos.com

 Patowa Tour & Travel (www.patowatour.com)



 Solaris Prima Energy (www.solaris.co.id)



 August Indonesia Jaya (www.augustindonesiajaya.com)



 Cabin Hotel (www.cabinhotel.co.id)



 Eden Hotel & Resort (www.myedenhotels.com)



 Delameta Bilano (www.delameta.com)

 FIN net Provider (www.fin-net.net)



 Spa Essentia (www.spaessentia.com)



 Cari Buku Import (www.caribukuimport.com)



 Mulia Gold (www.muliagold.com)



 Excelhuile Investment System (Sistem Investasi Saham Online)



Data Center Kemkominfo
Februari 2015

 Konfigurasi Firewall
 Konfigurasi Core Router
 Konfigurasi Switch

Radio RRI Bogor
Desember 2010

 Konfigurasi Router Juniper

Indosat IM2
Mei 2012

 Pointing radio



Dan masih banyak lagi….

PT. Indo Tekhnoplus
Februari 2013

 Instalasi Jaringan LAN
 Instalasi Jaringan Telepon
 Instalasi CCTV
 Setup PC Client
 Konfigurasi Router Mikrotik

P.L.I.K (Kemkominfo)
Januari 2011

 Cabling rak server
 Konfigurasi Manageable Switch
 Setup Web Server & Database
 Setup Virtualization

Kemkominfo (Pelatihan)
Desember 2010

 Instalasi Jaringan LAN
 Setup PC Client



Sampai disini proposal kami ajukan, jika anda membutuhkan informasi yang lebih detail
silahkan hubungi kami di nomor telepon yang tersedia. Kami bersedia untuk bertemu
anda untuk membahas hal ini, sambil ngopi atau nongkrong bareng.
Ditunggu kabar baiknya 
Kabyos!

Email :
kabyos.developer@gmail.com

Telepon :
0878 7838 0308


