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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.



Nama Badan Usaha : PT EVOLUSI TEKNOLOGI SOLUSI (EVOTEKS)
Alamat Kantor : Komplek Green Lake City 

Rukan Sentra Niaga Blok J Nomor 3, 
Kelurahan--- Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng,
Jakarta Barat.

Website : www..evoteks.co.id
Akta Pendirian : NO 28 Tanggal 28 September 2016 (Bachtiar, SH., MKn.)
Surat Domisili : 503/579-Pel.Umum/2019
TDP : 30.06.1.62.12856
SKHUKHAM : AHU-0045472.AH.01.01 Tahun 2016
SIUP : 2154/PK/XI/BPMPTSP/2016
SKT Dirjen Pajak : S-22182KT/WPJ.08/KP.09903/2016
NPWP : 80.471.525.8-416.000
No Kepersertaan BPJS : 170000000183888

http://www.evoteks.co.id/


Vision:
Menjadi perusahaan IT automation &

security solution yang terkemuka di Indonesia dengan
aneka pelayanan dan produk yang berkualitas dan
inovatif

Mission:
• 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
partner/customer

• Menghasilkan produk inovatif yang bermanfaat
untuk para Stakeholder

• Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab
terhadap lingkungan& sosial



OUR VALUES EDUCATE

INNOVATION

SOCIAL

COMMITMENT

FUTURE CENTRIC



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 ..

SURVEILLANCESYSTEM
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 PARKINGSYSTEM
Memonitor arus keluar masuk kendaraan,
membantu mengoptimalkan daya guna lahan
parkir, dan meningkatkian keamanan
kendaraan yang diparkir.







Pintu Masuk
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.

TampilanOperator



Website Development

Web Development & SEO
• Jasa pembuatan website yang membantu presensi bisnis anda di dunia

maya
• Jasa Search Engine Optimization (SEO) untuk membuat website anda  

tetap berada di halaman/posisi satu di mesin pencarian Google

Web Based Information System
Jasa pembuatan aplikasi sistem informasi berbasis web untuk menunjang
proses bisnis di perusahaan (misalnya: ERP/Enterprise Resource Planning
& CRM – Customer Relationship Management System)

Geographic Information System
Jasa pembuatan sistem informasi bereferensi geografis untuk mengolah  
dan menyajikan data dalam bentuk peta interaktif



Perkembangan teknologi mobile & mobile internet
mempermudah para pebisnis dan perusahaan pemberi jasa
untuk mengembangkan bisnisnya baik lokal, nasional bahkan
sampai merambah dunia internasional.

Untuk dunia politik perkembangan teknologi mobile berperan
dalam survey masyarakat, sarana pemilihan non kritis, dan
sebagai alat pembentuk kebijakan publik.

EVOTEKS memiliki kompetensi untuk membuat aplikasi mobile
berbasis Android dan iOS.

Mobile Apps 



Xstudios merupakan unit bisnis production house
EVOTEKS yang menghadirkan layanan produksi
multimedia meliputi:
• TV commercial
• Video Company Profile
• Rekayasa digital imaji (Animasi)

Multimedia



SOFTWARE Solutions :



PROVIDER OF IT OUTSOURCING SERVICES

Implementing enterprise 

project

Our people are developing  

rapidly in our company

Extensive knowledge  and

experience

Creating Value For Our Clients

EVOTEKS adalah Mitra Outsourcing IT yang andal, yang menyediakan
outsourcing IT untuk proyek perusahaan. Solusi outsourcing kami dapat
membantu Anda dalam menangani beban kerja berlebih dan untuk mengontrol
biaya, meningkatkan kinerja layanan dan menawarkan tingkat fleksibilitas yang
lebih tinggi dalam manajemen tenaga kerja, Memiliki materi pelajaran dan
pengetahuan teknis serta terbukti, alat, keahlian dapat menyelesaikan acara
tugas atau proyek yang paling menuntut.



Benefits

• HIGH-QUALITY OUR
• PERFORMANCE FOCUS ON MAIN
• BUSINESS  REDUCE RISKS AND COSTS
• INTEGRITY AND COMPLIANCE
• CONNECTIVITY AND
• RESPONSIVENESS  FULL TIME AVAILABILITY

PROVIDER OF IT OUTSOURCING SERVICES

We Offer IT Professionals Of Any Level

• Project Manager
• System Analyst / Business Analyst 

• T Consultant
• BI Consultant

• Quality Assurance / Technical Writer
QA
Quality  

Assurance
SA /BA

MOBILE



PROVIDER OF IT OUTSOURCING SERVICES

our Team Expertise



PROVIDER OF IT OUTSOURCING SERVICES

our Team Expertise

SA /BAMOBILE

MOBILECompetences SA/BACompetences

SQL Server  

Firebase

Retrofit  

Butterknife  

DBFlow  

Angular

Programming Language

Framework

Database

Android  

Ionic

Jobdesk

Define requirement & SOP System.

Analysis and design application  based 

on BRD.

Delivers document to the programmer  to 

develop application.

Create Technical Design.



PROVIDER OF IT OUTSOURCING SERVICES

our Team Expertise



our IT Professional
Service Process

PROVIDER OF IT OUTSOURCING SERVICES

QA
Quality  

Assurance

SA /BAMOBILE



PROVIDER OF IT OUTSOURCING SERVICES

our Resource
Development Program

* Pelatihan bootcamp dapat

disesuaikan sehingga durasi kelas

Bootcamp tidak harus 3 bulan,



Human Resource & Management Consultant

ORGANIZATION DEVELOPMENT
Perusahaan adalah sebuah entitas berjangka panjang
yang diharapkan mampu melampaui usia dan
mewujudkan cita-cita para pendirinya jauh sesudahnya, 
sehingga diharapkan mampu menerjemahkan visi dan
misinya dalam sebuah sistem kepribadian dan
manajemennya.

Beberapa program organization development :
• Penajaman visi, misi dan nilai perusahaan
• Perumusan sistem nilai & budaya perusahaan
• Desain change management strategies
• Desain riset, survei dan analisis development of people 

strategy
• Desain penilaian kinerja berbasis balance scorecard 

(BSC)
• Desain sistem remunerasi, struktur upah dan skala

upah
• Desain sistem talent management dan kompetensi
• Desain policy and procedur (SOP)
• Desain kamus dan matriks kompetensi

TRAINING
Program ini untuk membekali peserta dengan
metode dan tehnik penting yang harus dimiliki
yang disesuaikan dengan kebutuhan pelatihan
baik itu dalam mengembangkan, melaksanakan, 
dan mengevaluasi program training dengan
efektif.

Beberapa pelayanan pelatihan :
• Team Building
• Service Excellence
• Leadership
• Effective Communication
• Service Satisfaction
• Self Awareness
• Creative Thinking
• Change Management



TES PSIKOLOGI

Tes psikologi sebagai salah satu metode dalam proses 
mengidentifikasi potensi aspek psikologis secara keseluruhan. 
Tes psikologi dapat diterapkan pada calon pekerja dan pekerja
dalam proses rekrutmen, promosi, rotasi / mutasi, dan
penugasan pekerjaan.

Perubahan dan perkembangan dunia bisnis yang dinamis
menuntut perusahaan mampu beradaptasi dengan cepat untuk
dapat bertahan dengan kinerja yang optimal. Dikaitkan
pengelolaan SDM, maka keberhasilan perusahaan untuk
mampu menampilkan kinerja yang optimal tidak terlepas dari
SDM yang dimiliki perusahaan. Karena sejatinya kinerja
perusahaan merupakan akumulasi dari kinerja individual 
karyawan, sehingga kesesuaian antara karaktersitik serta skill-
set yang dibutuhkan jabatan dengan potensi dan kompetensi
yang dimiliki oleh calon pemegang jabatan menjadi krusial bagi
kinerja perusahaan.

Memahami potensi dan kompetensi karyawan atau calon
karyawan merupakan hal yang mutlak dibutuhkan oleh
perusahaan untuk memastikan bahwa personil yang akan
direkrut atau dipromosikan mampu melaksanakan tugas dan
tanggung jawab jabatan yang akan diembannya dengan baik.

PERSONNEL COACHING 

PROGRAM

Adalah program pengembangan diri
yang dirancang secara khusus sesuai
kebutuhan dan tantangan yang 
dihadapi klien terkait pengembangan
kemampuannya (soft skill dan hard 
skill) yang dibutuhkan untuk
meningkatkan kualitas kinerjanya
dalam memenuhi tuntutan kerja
yang disyaratkan organisasi.

Human Resource & Management Consultant



ASSESSMENT CENTER

Kami memberikan penilaian individu dan laporan
pengembangan sebagai informasi berharga bagi
para peserta tentang cara meningkatkan
kompetensi mereka. Selain ringkasan kesenjangan
kompetensi, kami juga memberikan rekomendasi
spesifik tentang analisis kebutuhan pelatihan
individu dan rencana pengembangan untuk setiap
peserta.

TALENT AQUISITION/HEADHUNTER

Dengan pengetahuan yang kuat dan pengalaman 
panjang sebelumnya untuk mengelola strategi 
rekrutmen, terutama untuk posisi tingkat junior 
hingga senior manajemen maupun posisi 
specialist/khusus kami akan mengidentifikasi dan 
memberikan kandidat yang tepat untuk 
dinominasikan sebagai kandidat yang terbaik 
untuk mengisi posisi kosong di organisasi Anda .

LAYANAN  RISET

Kami menawarkan survei dan riset untuk
membantu Klien dalam pemecahan masalah, 
perencanaan, dan tinjauan kemajuan. Konsep dan
metodologi terkemuka kami, dikombinasikan
dengan teknik implementasi yang tepat, 
memberikan hasil yang unggul, menambah nilai
dan memfasilitasi pengembangan dan
pertumbuhan maksimum

Human Resource & Management Consultant



OUR PORTOFOLIO

UNIT JASA PEMELIHARAAN



WEBSITE :
www.evoteks.co.id 

CONTACT PERSON: 

ERYCO : 081385206007

Head Office

Komplek Green Lake City 

Rukan Sentra Niaga Blok J Nomor 3, 
Kelurahan--- Duri Kosambi, Kecamatan

Cengkareng,- Jakarta Barat

http://www.evoteks.co.id/

