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Tentang
Kami
PT. Printcom Solusi adalah perusahaan swasta nasional yang didirikan

tahun 2000 dengan basis usaha dibidang IT, aktif pendistribusian

Camera (CCTV) & Video Management Software (VMS), Network Device

dan retailer untuk Komputer & Perangkat IT lainnya serta penyedia

jasa konsultasi, servis dan perawatan.

PT Printcom Solusi sebagai Distributor untuk produk :

- Axis Camera , Software Recording Nuuo , Software Eocortex

- Switch Allied Telesis , Switch ONV

- Printer Dataproduct , Fujitsu 



Misi:
1. Mendapatkan kepercayaan pelanggan dengan memberikan

pelayanaan yang terbaik, terdepan dan memuaskan baik dalam
bentuk solusi ,produk dan jasa

2. Menyampaikan apa yang dijanjikan dalam waktu cepat

3. Kumpulan orang orang yang siap bekerja keras, efektif, efisien
dan berintegritas tinggi yang siap melayani kebutuhan
pelanggan.

Visi : 
Menjadi perusahaan teratas dalam bidang informasi teknologi.



Distribusi Produk Konsultasi

Sistem/Produk

Core Business  

Service / Maintenance



b

IP-CCTV

Portofolio Produk

Video Management 
Software

Intelligent Video Analytic

Netwotk Device

Printer IT  Device



Product Highlight

Axis adalah salah satu pionir pengembang dan pembuat IP-CCTV, teknologi CCTV
terbaru dimana pengiriman data video via IP Network mudah didistribusikan via
internet.
Axis memimpin dalam inovasi teknologi IP-CCTV termasuk kelengkapan ekosistem
CCTVnya seperti aksesoris, audio IP, access control, software perekaman
video sehingga Axis bisa memberikan end to end solution.

Fitur-fitur unggulan pada Axis Camera :
1. Zipstream – Hemat ± 50% dalam bandwith & storage pada kondisi tertentu.
2. Lightfinder – Tetap dapat menampilkan video berwarna walau dengan intensitas cahaya

rendah.
3. Electronic Image Stabilizer – Menjaga kestabilan gambar ketika camera mendapatkan

getaran/goyangan dari angin atau kendaraan berat melewati lokasi camera terpasang
4. Built-in Cybersecurity – Fasilitas security mencegah CCTV mudah diakses oleh hacker.



Product Highlight

Smart Video Analytics,
merupakan salah satu solusi
untuk melakukan efisiensi pada
sistem keamanan.

Dengan teknologi AI maka
software dapat mengirimkan
notifikasi apabila mendeteksi
sebuah kejadian dan juga bisa
mengumpulkan data-data untuk
dasar pengambilan keputusan.

Benefit eocortex:

1. Support 5500+ model CCTV

2. Tersedia fitur integrasi API

3. Bayar sekali, untuk selamanya



Sejak berdiri di tahun 2004
sampai saat ini ada 2 juta lebih
License NUUO aktif dipakai di 70
negara dengan kondisi
demikian,NUUO punya banyak
studi kasus dan selalu siap
dengan solusi terbarunya untuk
setiap prospek implementasi
kedepannya.

Product Highlight



Product Highlight

Jaringan adalah salah satu hal yang sangat penting
bagi organisasi untuk tetap selamat pada saat ini.

Allied Telesis dengan pengalaman lebih dari 30
tahun memahami tantangan yang dihadapi
organisasi skala kecil maupun besar.

Allied Telesis siap memberikan solusi agar jaringan
menjadi aman dan stabil dalam tingkat
performansi yang tinggi.



Portofolio Projek



Thank you!

Hubungi kami:

info@printcom.co.id

+628-788-6066-960 (WA / Call)

www.printcom.co.id

mailto:info@printcom.co.id
https://api.whatsapp.com/+6287886066960
https://www.printcom.co.id/

