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TENTANG KAMI
Kami perusahaan yang bergerak di bidang teknologi dan pengembangan,
menyediakan jasa konsultasi IT dan perawatan serta perbaikan.
Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi kami hadir untuk memberikan
solusi, perencanaan dan strategi yang terintegrasi sebagai nilai tambah yang
maksimal bagi kebutuhan dan permasalahan di bidang teknologi informasi.
Kami bukan perusahaan pertama tapi kami perusahaan satu-satunya yang
memberikan pelayan prima sebelum dan sesudahnya. “Anda adalah Prioritas Kami”.
Dengan dukungan tenaga profesional dan berpengalaman di bidangnya, kami terus
memenuhi segala kebutuhan teknologi informasi yang dibutuhkan oleh pelanggan.
Perusahaan kami memegang izin di bidang penjualan piranti lunak (software),
penjualan piranti keras (hardware), penjualan alat komunikasi & elektronik, jasa dan
layanan komputer, multimedia dan periklanan.

KEAHLIAN

Ruang Lingkup perusahaan kami pada bidang konsultan teknologi informasi yang
mencukupi segala kebutuhan teknologi anda. Kami melayani segala bentuk
kebutuhan teknologi seperti kebutuhan jaringan (tower untuk wireless broadband,
mikrotik, cisco, dll), multimedia (pemasangan cctv, pembuatan videotron, dan
lainnya). Kami juga menangani kebutuhan security system untuk perbankan ataupun
swasta dan pembuatan aplikasi.

FILOSOFI
Filosofi perusahaan kami adalah menciptakan ataupun implementasi suatu produk
teknologi yang sesuai dengan perusahaan anda dan juga efektif dalam memenuhi
kebutuhan teknologi anda.

Misi
Tidak hanya memberi solusi, kami memberikan layanan terpadu dalam setiap layanan
teknologi informasi yang kami berikan. Dengan memberikan produk dan layanan
yang berkualitas serta didukung layanan purnajual. Kami juga memastikan setiap
teknologi disampaikan mudah untuk digunakan.

Visi
1. Menjadi perusahaan IT profesional dengan solusi dan layanan optimal serta
memiliki daya saing.
2. Memberikan layanan dan solusi terintegrasi dan mengikuti perkembangan dunia
informasi.

KLIEN
Rumah Sakit Umum Samarinda
https://www.arriyadh.co.id/por
tofolio/simrs/

SMS Gateway Pemilu
https://www.arriyadh.co.id/
karya/sms-gateway/

Rumah Sakit Jiwa Husada
Mahakam
https://www.arriyadh.co.id/por
tofolio/simrsj/

Informasi Kota
https://www.arriyadh.co.id/
karya/e-government/

Barometer FX
https://www.arriyadh.co.id/po
rtofolio/barometerfx/
Instalasi CCTV BPD
Kalimantan Selatan cabang
Martapura
Sistem Arsip Daerah
https://simsa.arriyadh.co.id/
Konfigurasi CCTV BPD Kalsel
Secara online dan terintegrasi

Toko Online
https://www.arriyadh.co.id/por
tofolio/toko-online/
Maintenance Cisco BPD
Kalsel Banjarmasin
Aplikasi SIUJK Dan PJTBU
https://marabahan.arriyadh.co.id/
Aplikasi BP2T Kalteng
https://ktg.dpmptsp.net/
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