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Stakeholder
construction

PROJECT MANAGEMENT INFORMATION 
SYSTEM

sistem internal sebuah Perusahaan dalam 
perencanaan pengembangan bisnis, baik 
yang mengatur Human Resourcenya, 
Sistem Teknologi nya, sisi finansialnya dan 
juga dapat memonitori jangka panjang 
sebuah Project pada Perusahaan terse-
but.

dengan konsep matang dalam sebuah 
perusahaan, dengan menghubungkan 

sistem yang terpadu.
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ADVANCE
(on-premises)
Project Skala 
menengah yang 
hanya mempunyai 
beberapa project 
dengan 4 stake-
holder sangat cocok 
dengan lisensi 
Advance ini

ENTERPRISE
(on-premises)
Lisensi yang dibutuh-
kan untuk perusahaan 
yang menangani 
project dengan skala 
besar dan lengkap 
dimana banyak stak-
holder dan banyak 
jenis project didalam-
nya. Ada 7 module 
yang tersedia untuk 
lisensi ini

Diberikan kepada 
perusahaan yang 
me-manage maksimal 
3 project allowance 
dengan 25 user 
license. Cloud subsrip-
tion sangat memu-
dahkan perusahaan 
menengah dan kecil 

unggulan PMIS

Pengusaha mandiri 
yang bekerja inde-
pendent dalam 
menjalankan project 
maupun usahanya 
sangat cocok 
dengan lisensi ini. 
Maksimal 5 project 
dengan hanya 1 user 
license. 

PROJECT-BASED
(cloud app.)

USER BASED
(cloud app.)
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KEMUDAHAN
TRAINING
DENGAN PMIS 6
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Silahkan datang ke 
www.pmis.co.id dan 

disana

Pembayaran
Silahkan Anda 
melakukan pemba-
yaran secara Online 
lewat beberapa 
bank terkenal

Silahkan masukkan User name 
dan Password dan mulai 
mendapatkan training yang 

karena training ini dibatasin 
oleh waktu.

Pilih Training
Silahkan memilih Training 
yang diperlukan.
Deskripsi training dan 
biaya akan anda temukan 
disana

Tanda Terima Evaluasi
Anda akan memper-
oleh Tanda Terima 
pembayaran beserta 
password training 
yang dikirm lewat 
email.

Evaluasi akan diberikan 
secara online dalam rentang 
1 minggu dari selesai training 
sehingga Anda bisa melihat 
hasil kompetensi setelah 
training

ARSITEKTUR
PMIS

INTERMARK BUILDING INDONESIA
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