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PENDAHULUAN
Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat dan tingginya
minat dan kebutuhan masyarakat akan
suatu kemajuan dalam bidang teknologi
membuat
Owline Group mencoba
peruntungan dengan turut bersaing
dengan perusahaan lain. Perusahaan ini
memiliki tiga fokusan yaitu aplikasi
android, pembuatan website dan desain
UI/UX.
Pada pembuatan website, customer bisa
memesan sesuai dengan keinginannya.
Customer dapat menunjukkan Mock Up
yang telah dirancang lalu ditunjukkan ke
kami guna mengetahui keinginan dari
para customer, lalu kami akan mengkonfirmasi harga yang sesuai. Setelah harga
disepakati barulah kami membuat MoU
dan mulai melaksanakan project tersebut.

Aplikasi android yang telah kami buat
diantaranya adalah Kasir Pintar. Kasir
pintar adalah aplikasi android yang
dapat digunakan oleh semua orang khususnya untuk para pedagang. Aplikasi ini
dibuat guna memudahkan para penjual
dalam melakukan transaksi jual beli.
Selain itu aplikasi ini secara otomatis
dapat melakukan report atau laporan
tiap harinya. Dengan adanya aplikasi ini
harapannya para pedagang dapat
terbantu pada proses jual beli, serta
dapat menumbuhkan semangat untuk
para penjual dalam meningkatkan keahliannya dalam teknologi agar nantinya
para pedagang di Indonesia tidak tabu
dan dapat bersaing secara Internasional.

MAKE SOMETHING
PEOPLE
WANT NEED
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TENTANG KAMI
Owline adalah software house yang digawangi oleh mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh
Nopember. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 7 Februari 2014. Fokus Owline adalah memberikan solusi dengan berbasis teknologi khususnya membuat website, desain UI/UX dan
pengembangan mobile apps. Produk yang sedang kami kerjakan antara lain Kasir Pintar, Pin
wLokasi, Pong Cup, Owline AR, serta yang sedang kami galakkan yaitu Owline Education.

DATA PERUSAHAAN
Nama Perusahaan
Alamat
SIUP
Telepon

CV. Owline Group
Wisma Bhaskara 1 No. 26 RT 001 RW 002
Mulyosari - Surabaya - Jawa Timur
503/ 2998.A/436.7.17/ 2017
081333559040
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VISI & MISI
VISI KAMI
Menjadi perusahaan IT di level Nasional yang dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia.

MISI KAMI
1. Menciptakan Teknologi yang berguna dan dapat memecahkan permasalahan kemanusiaan
2. Membuka lapangan perkerjaan sebanyak-banyaknya.
3. Menjalin Kerjasama dengan berbagai pihak untuk menghasilkan teknologi yang inovatif.

MAKSUD &TUJUAN
Harapan kami agar tercipta jalinan kerjasama yang dapat menguntungkan kedua belah pihak
antara Owline Group dan Customer. Kepercayaan dan kepuasan customer akan menjadi perhatian serius bagi kami.
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STRUKTUR ORGANISASI
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PRODUK KAMI
KASIR PINTAR

Aplikasi Kasir Pintar dirancang untuk menggantikan peran mesin kasir yang berbasis
Desktop menjadi basis Mobile dengan sistem operasi Android.

OWLINE EDUCATION

Owline Education adalah media pembelajaran online yang dapat digunakan oleh guru
dan siswa
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PIN LOKASI

Aplikasi ini dilengkapi fitur untuk melacak keberadaan teman, keluarga serta posisi
telepon genggam anda.

OWLINE PROFPIC

Buat profpic dengan mudah dengan OWLINE HD Profpic. Kualitas hingga 1.000 x 1.000
pixels.
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PROYEK KAMI
TAPONESIA

Taponesia adalah platform agroforestri digital yang membantu petani yang menganggur, lahan kritis, dan investor untuk meningkatkan pendapatan yang berkelanjutan dan
pada waktu yang sama turut menyelesaikan tantangan deforestasi dengan teknologi
agrikultur yang terintegrasi.

IVO-ACAPELLA

inspiritational voice (IVO) is an acapella group consist of 5 males who lives in Surabaya.
IVO's music has unique character of Lead vocal, strong bass, creative beatbox and
harmonization with various crharacter to represent an attractive music.
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AIRLANGGA MUN CLUB

Airlangga Model United Nations Club (AIRMUN Club) is a form of community which
facilitates every student of Universitas Airlangga with interest and passion to improve its
diplomatic and debate skills on the global issue.

CHERNIVAL 2017

CHERNIVAL 2017 is a series of events consisting of NOPEC (National Olympiad of Chemical Engineering) 2017, ICECC (Indonesia Chemical Engineering Car Competition) 2017,
ICEPC (Indonesia Chemical Engineering Paper Competition) in 2017, and Chernival SAFE
(Social Action for Future Enlightenment).
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SSCPNS

Bimbingan Belajar Science Society didirikan pada tahun 2010 di Solo, JawaTengah.
Bimbingan belajar ini membutuhkan suatu sistem try out online masuk STAN dan tes
CPNS. Sistem ini memungkinkan admin dapat membuat soal try out, mengetahui nilai
peserta.

DHUHA SERVICE

Website resmi Dhuha Service Jombang sebagai media informasi yang komperhensif
untuk pelanggan dan calon pelanggan untuk mendapatkan informasi yang update dan
jangkauan lebih luas.
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KONTAK KAMI
Email
Website
Telepon
Line

owline.id@gmail.com
http://www.owline.org
081333559040
@rno4873i
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