


PT. EVOLUSI TEKNOLOGI SOLUSI (EVOTEKS)

didirikan pada tanggal 28 September 2016 dan berbasis

di Tangerang.

EVOTEKS merupakan perusahaaan yang

bergerak dibidang IT dan pengadaan barang dan jasa.

Sebagai perusahaan yang sedang berkembang EVOTEKS

secara berkesinambungan berusaha untuk terus

meningkatkan kualitas produk dan jasa yang kami

tawarkan, dengan didukung dengan SDM yang

berkualitas EVOTEKS mengutamakan service excelent dan

inovasi guna memenuhi kebutuhan klien dan

memberikan solusi terbaik untuk klien.

Bersama kita wujudkan perkembangan

berkesinambungan guna mewujudkan dunia yang lebih

baik.
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• Visi: Menjadi perusahaan IT automation &
security solution yang terkemuka di Indonesia
dengan aneka pelayanan dan produk yang
berkualitas dan inovatif

• Misi:

• Secara berkesinambungan berusaha
meningkatkan kualitas pelayanan jasa maupun
produk yang ditawarkan

• Mewujudkan perusahaan yang dikelola dengan 
manajemen yang baik dan SDM yang berkualitas

• Memberikan layanan prima dan solusi yang 
bernilai tambah bagi kelancaran proses  bisnis
klien

• Menghasilkan produk inovatif yang bermanfaat
untuk para Stakeholder

• Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab
terhadap lingkungan & sosial





SECURITY SYSTEM INTEGRATION

ALARM SYSTEM
Membantu melindungi asset dan properti anda
setelah jam kerja atau ketika anda tidak ada di
tempat. Membatu mencegah orang masuk secara
ilegal dan juga memperingati apabila terjadi
kebocoran gas dan kebakaran sehingga pihak anda
(perusahaan) dapat memberikan respon tercepat
untuk menanggulanginya.

DETECTION SYSTEM
Menyediakan berbagai jenis System Detection
guna melindungi kehidupan, assets dan juga
properti anda.diantaranya Early Smoke Detector,
Metal Detector ( Handheld, walkthrough, X-Ray)
dan Juga Explosive dan Drug Detector.

Guard Tour SYSTEM
Memonitor jadwal dan kegiatan patroli dari
penjaga keamaan anda selama 24 jam setiap hari,
memberikan kemudahan bagi pihak manajemen
untuk proses pengawasan para penjaga keamaan
sehingga dapat lebih berdisiplin dalam
melaksanakan penjagannya.

OTHER SYSTEM
Misalnya Key Management System, Bullet Proof
Glass, Under Vehicle ..

SURVEILLANCE SYSTEM
Memonitor kegiatan anda di setiap tempat, 
kapanpun dimanapun.
Selain itu memberikan effek phisikologis
untuk orang lain dari melakukan tindakan
yang merugikan anda, serta hasil rekaman
dapat dijadikan sebagai barang bukti untuk
inpeksi keamanan

ACCESS CONTROL
Mengontrol arus keluar masuk
orang/keryawan untuk mencegah orang
yang tidak berkepentingan untuk masuk
ke ruangan. Selain itu Access Control
dapat juga digunakan utuk mengawasi
absensi karyawan sehingga dapat
menjaga tingkat kedisipinan.

PEDESTRIAN / VISITOR MANAGEMENT
Pedestrian Gate dirancang untuk
mengontrol dan mengamankan akses keluar
masuk pengunjung. Visitor Manajemen
akan sangat membantu untuk mengontrol,
memantau dan merekam pengunjung masuk
dan keluar gedung kantor.

SMART PARKING SYSTEM
Memonitor arus keluar masuk kendaraan,
membantu mengoptimalkan daya guna lahan
parkir, dan meningkatkian keamanan
kendaraan yang diparkir.







PintuMasuk
Pintu Keluar

Smart Parking System adalah Sistem pengelolaan parking dengan menggunakan sistem software
parkir yang saling terintegrasi terhadap perangkat keras ( hardware ) parkir sebagai pendukung
pelayanan keamanan operasional di lokasi parkir.

Tampilan Operator



SOFTWARE Solutions : 

INTEGRATED BUILDING 

MANAGEMENT SYSTEM 

( I B M S )

MANUFACTUR

MAINTENANCE MONITORING 

AND INVENTORY SYSTEM 

APPLICATION

EVO MOBILE 

(MOBILE MARKETING 

APPLICATION)

SURVEY APPLICATION 

SYSTEM 

CUSTOM APPLICATION

WEB AND MULTIMEDIA



OUR Client: 



WEBSITE :
www.evoteks.co.id

EMAIL :
halo@evoteks.co.id

CONTACT PERSON :
021-7305116

ERYCO : 081385206007

Head Office / Workshop : 
Jalan Singgalang V/19,

Karang Tengah, Tangerang


