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PT. WEBGIS INDONESIA
PT. Webgis Indonesia yang disebut dengan weBGis adalah sebuah perusahaan
yang bergerak dibidang Information Technology khususnya Aplikasi Geographic
Information System (GIS) berbasis WEB. Sampai saat ini weBGis Indonesia telah
menghasilkan beberapa buah produk software antara lain:










Webgis Simpotenda, Hak Cipta Haki 2012, Nomine INAICTA 2008, 2010, 2012
Webgis News & Information
Webgis Utilitas / Telecommunication
Webgis for Banking
Webgis for Retail Business
Webgis for Marketing
Webgis for Intelligence Agency
Intelligent Vehicle Tracking System (iVTS), Hak Cipta Haki 2012
Banking Insurance Application

Produk tersebut telah digunakan dibeberapa instansi pemerintah dan swasta di
Indonesia. weBGis juga melayani beberapa bidang yaitu pembuatan peta
menggunakan foto udara dan citra satelit, aplikasi berbasis web dan pelatihan.
Company Profile ini kami siapkan untuk memberikan informasi lengkap tentang
dokumen administrasi, produk software, services dan pelatihan, tenaga ahli,
peralatan dan pengalaman perusahaan pada berbagai proyek, serta produk-produk
unggulan yang telah dihasilkan selama ini.
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PELAYANAN KAMI
Kami melayani melakukan Costumize aplikasi berbasis Geographic Information System
(GIS) maupun yang bukan berbasis GIS, antara lain:
1) GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS)
o GIS Perencanaan Wilayah dan Kota
o GIS Inventarisasi Data Potensi Daerah
o GIS Analisis Kesesuaian Lahan
o GIS Studi Lingkungan, dan
o Aplikasi Lain Berbasis Peta (GIS)
2) APLIKASI MANAJEMEN INFORMATION SISTEM (MIS)
o Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)
o Sistem Informasi Perkantoran (e-Office)
o Sistem Informasi Kependudukan
o Pembuatan Website dan Portal
o Pembangunan e-Commerce
o Profile Pemerintah Daerah
o Media Interaktif / Touch Screen
3) PEMBUATAN PETA DAN CITRA SATELIT
Kami melayani pembuatan peta berbasis citra satelit dan survey terestris, adapun
yang kami hasilkan sebagai berikut :
o Foto Udara
o Citra Satelit
• Citra Quickbird / Quickview (Resolusi Tinggi)
• Ikonos (Resolusi Tinggi)
• SPOT
• Landsat
• Pleiades
o Survei Terestris (Survei Lapangan)
o Survei Ground Control Point GPS
o Survei Bathimetry
4) SURVEI DAN PENGOLAHAN DATA
o Seismic
o Hidrografi
o Oceanografi
5) PELATIHAN
o Software WebGis : Mapserver
o Software GIS : Map Info dan ArcGIS
o Software Webbase : PHP, JavaScript
o Remote Sensing : Er-Mapper, PCI
o RDBMS : MySQL, PostGIS, Oracle
6) MAINTENANCE/ PEMELIHARAAN
o Maintenance Hardware
o Maintenance Jaringan
o Maintenance Datacenter
o Pembangunan Datacenter
o Penyewaan Hardware dan Alat Survei

PRODUK KAMI
PT. Webgis Indonesia telah menghasilkan produk-produk yang sudah dipakai di
pemerintahan, perusahaan swasta maupun Non Governmental Organitation (NGO) dan
telah mendapatkan Hak Cipta dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai
berikut :

1. weBGis SIMPOTENDA
Sistem Informasi Potensi Daerah (SIMPOTENDA) menyajikan data unggulan potensi
pemerintah daerah seperti :
Pertanian
Perkebunan
Kehutanan
Pariwisata

Pertambangan
Industri
dan sebagainya

weBGis SIMPOTENDA merupakan bagian dari situs resmi pemerintah daerah yang
dibuat berbasis GIS (Peta) sehingga dengan mudah dapat diakses oleh masyarakat
umum maupun calon pengunjung/investor melalui internet. Keunggualan aplikasi
ini adalah :
a. Data dan lokasi geografis potensi daerah berhubungan secara interaktif.
b. Data spasial (peta) disimpan dalam DBMS, sehingga dapat ditambah dan
dimodifikasi secara online.
c. Berbasis perangkat lunak gratis dan open source, sehingga biaya
pengambangan relatif murah.

Dalam penyajiannya aplikasi ini didukung oleh data, peta, sistem kerja dan sistem
penyajian secara visual yang merupakan keunikan tersendiri yang membedakannya
dengan aplikasi-aplikasi yang lain.
weBGis SIMPOTENDA, nominator Indonesia Information and
Communication Technology Award (INAICTA AWARD 2008,
2010 & 2012)
*) Sertifikat HAKI: 0858191, 2 Mei 2012
Kementerian Hukum dan Hak Asazi Manusia, Republik Indonesia

2. weBGis Marketing

Aplikasi pendukung pengambilan keputusan yang menyajikan data analisis dan
statistika dalam bentuk peta (geografis). Aplikasi ini dapat merupakan middleware
(aplikasi pendukung) atau berdiri sendiri yang terkait dengan database pengguna jasa
aplikasi. weBGis Marketing dapat digunakan untuk analisa data statistik, pemasaran
produk, perencanaan penjualan dan business intelligent yang disajikan dalam bentuk
peta secara Online.

3. weBGis News & Information
Aplikasi yang menyajikan informasi peta (geografis) dari berita yang disajikan dalam
portal situs secara Online. weBGis News & Information digunakan untuk pendukung
aplikasi (middleware) berita atau informasi yang disajikan dalam situs atau portal
yang terkait langsung ke pusat data (mediacenter), seperti situs berita, mediacentre,
knowledge centre dan pusat pelayanan informasi.

4. Intelligence Vehicle Tracking System (i-VTS)
5.
Suatu sistem yang memungkinkan suatu institusi atau perorangan untuk dapat
mengontrol, memonitor dan mengikuti jejak semua unit kendaraan, orang atau unit
bergerak (object) yang akan di monitor dalam sebuah peta dengan sistem koordinat
geografis.

Intelligence Vehicle Tracking System (i-VTS) merupakan perangkat elektronik di dalam
kendaraan yang diaktifkan pemilik atau pihak ketiga untuk melacak lokasi
kendaraan. Kebanyakan sistem pelacakan kendaraan modern menggunakan Global
Positioning System (GPS) untuk modul akurat lokasi kendaraan. Banyak juga sistem
komunikasi yang menggabungkan komponen seperti selular atau satelit transmitters
untuk berkomunikasi dengan kendaraan dari lokasi yang jauh ke pengguna.
Informasi kendaraan dapat dilihat pada peta elektronik melalui internet atau
perangkat lunak khusus.

Lokasi Mobil

Lokasi
Riwayat

Vehicle Tracking System sekarang sudah mengakar di industri
Riwayat
perkapalan. Perusahaan dengan armada kendaraan yang besar
Perjalanan
memerlukan beberapa jenis sistem untuk menentukan dimana
setiap kendaraan itu pada suatu waktu.
Vehicle Tracking System (VTS) kini dapat juga ditemukan di kendaraan konsumen
sebagai pencegahan pencurian dan media peringkat. Polisi juga dapat mengikuti
sinyal emitted oleh sistem pelacakan ini untuk menemukan kendaraan yang dicuri
yang disebut Stolen Vehicle Tracking (SVT).
*) Sertifikat HAKI : 0858192, 2 Mei 2012,
Kementerian Hukum dan Hak Asazi Manusia, Republik Indonesia.

5. weBGis On Google Maps

Dengan background peta Google, peta tematik yang akan ditampilkan akan lebih
mudah di indentifikasi sesuai dengan kondisi sesungguhnya di lapangan. Aplikasi
ini juga bisa dengan mudah di modifikasi sesuai dengan tema yang diinginkan oleh
pengguna. Dengan weBGis on Google user lebih mengetahui peta secara detail.
Sistem ini menyediakan fitur untuk menampilkan peta Google sebagai base layer. Hal
ini berarti bahwa jika anda memilih peta Google yang akan ditampilkan. Anda bisa
mengubah layer dasar dari layer elevasi Google Satelit. Cukup klik Google layer
satelit. Layer overlay akan ditampilkan melalui peta Google bila kita memilih layer
Google Satelit dalam aplikasi.

6. weBGis Utility / Telecommunication
Suatu aplikasi yang menampilkan data utilitas dan telekomunikasi seperti jaringan
kabel telekomunikasi dan data-data utilitas di suatu daerah secara spasial. Aplikasi
ini dapat mengetahui jalur telekomunikasi sampai dengan pelanggan jaringan
tersebut sehingga dapat dipantau kondisi eksisting jaringan.

7.

weBGis For Banking

Suatu aplikasi yang menampilkan informasi strategis
dalam bentuk peta seluruh indonesia yang
dibutuhkan untuk memberikan kemudahan bagi
manajemen untuk melakukan analisa dan monitoring
kinerja sebuah bank secara keseluruhan. Aplikasi ini
dapat menginformasikan kinerja bank, pesaing,
potensi pasar, posisi kantor, aset, baik secara bank
wide hingga ke outlet terkecil.

8. weBGis For Retail Bussiness

weBGis for Retail bussiness menyajikan data kompetitor bisnis suatu perusahaan
pada suatu daerah. Data yang disajikan sangatlah detil dikarenakan data yang
disajikan mencapai tingkat desa atau kelurahan. Hal ini memudahkan para bisnis
analisis melihat saingan kompetitor, jumlah penjualan dan jumlah cabang atau
reseller sebuah produk.

9.

weBGis For Intellegent Agency
weBGis for Intellegent Agency menyajikan intellegent berupa laporan-laporan petugas
yang ada dilapangan mengenai perkembangan kondisi dilapangan. Aplikasi ini
terhubung dengan smartphone seperti android, iPad, dan iPhone sehingga bila terjadi
penemuan di lapangan lansung terupdate ke dalam database.

10. Banking Insurance Application
Suatu aplikasi yang berfungsi sebagai jembatan antara pihak bank, broker dan
asuransi. Aplikasi ini mempermudah sistem transaksi pendaftaran dan klaim
asuransi antara pihak bank, broker dan perusahaan asuransi itu sendiri. Aplikasi ini
menampilkan data medical check up, data pemilik asuransi dan form data verification
and validation.

INAICTA AWARD: WEBGIS SIMPOTENDA 2008, 2010 dan 2012

SERTIFIKAT HAKI WEBGIS SIMPOTENDA dan
i_VTS (Intelligent Vehicle Tracking System)
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