Gambaran biaya
Sekolah selaku pengguna Sisdik dibebankan biaya
langganan bulanan. Lebih jelasnya lihat tabel berikut.
No.

Jenis Paket

Tanpa SMS

Dengan SMS

1.

Langganan Aplikasi
Sisdik

2.

Hosting Nomor GSM

-

Rp 100.000,-

3.

Biaya SMS

-

Rp 200,- / SMS

Rp 350.000,-

Rp 450.000,-*

Total

Rp 350.000,-

Melatih Siswa

Berdisiplin

* Biaya masih harus ditambahkan biaya variabel SMS
(Jumlah SMS tiap bulan x Biaya SMS,-)

Berikut biaya untuk kebutuhan peralatan dan
pengaturan awal Sisdik.
No.

Nama alat

Fungsi

1.

Proxy
(wakil Sisdik)

Menghubungkan
Sisdik dengan
jaringan lokal.

2.

Finger Print +
Cover Mika

Menerima data
kehadiran siswa.
Idealnya satu alat
untuk 100-150 siswa.

3.

LAN

Menghubungkan
antarperangkat.

4.

Pengaturan
Awal

Mengatur administrasi
dasar sekolah (seting,
pembuatan username
dan password).

Total investasi awal dengan 1 unit mesin ﬁnger print*

bersama

Kisaran harga

Sistem Informasi Pendidikan

Rp 1.000.000,-

@ Rp 2.000.000,(opsional)

kontak

Rp 500.000,(tergantung jarak
dan jumlah alat)

informasi lebih lanjut, hubungi
telepon : 021 8420 2042
0251 838 7595
SMS & WA : 0818 40 2000
email: marketing@sisdik.com
website: www.sisdik.web.id
aplikasi: www.sisdik.com
username : demo
password : 12345

Rp 300.000,-

Rp 3.800.000,-

* Penambahan unit mesin ﬁnger print berikutnya hanya menambahkan
biaya variabel Rp 2.000.000,- per mesin ﬁnger print.

Apa manfaat Sisdik?
Skema Jaringan Sisdik
Sisdik dapat memberikan banyak manfaat bagi
seluruh elemen pendidikan. Berikut manfaat
yang akan diperoleh dari penggunaan sistem ini.

Sisdik, apa itu?
Sisdik (singkatan dari "Sistem Informasi Pendidikan")
merupakan sebuah sistem administrasi dengan
konsep komputasi awan (cloud computing) di mana
informasi tersimpan secara permanen di server
sehingga bisa diakses kapanpun dan di manapun.
Sisdik terintegrasi dengan jaringan lokal (Local Area
Network) dan dapat dikombinasikan dengan sistem
absensi sidik jari dan sistem SMS gateway.

Finger Print
Absensi Sidik Jari

Apa kelebihan Sisdik?

Sisdik memiliki sistem yang tangguh dan desain
yang dirancang untuk berbagai jenis perangkat,
sehingga seluruh pihak yang terlibat akan
merasa aman dan nyaman, serta dapat
memperoleh manfaat besar sesuai dengan
kebutuhan masing-masing penggunanya.
Integrasi sistem absensi dan SMS gateway dalam
Sisdik memungkinkan orang tua mengetahui
kehadiran putra-putrinya di sekolah dengan
segera, sehingga dapat melatih kedisiplinan dan
kejujuran siswa.

Workstation
Memasukkan,
Mengubah,
Menghapus, dan
Menampilkan Data

Printer
Mencetak Data

bagi Orang Tua

bagi Siswa

Orang tua
akan
mengetahui
langsung
hadir
tidaknya
siswa
di sekolah
melalui SMS

Melatih
disiplin dan
kejujuran
siswa

Pembayaran
SPP dan
Tabungan

Data
pembayaran
terekam
secara digital,
meminimalkan kesalahpahaman
dengan orang
tua siswa

Mengetahui
kapan dan
jumlah
pembayaran
yang diterima
sekolah

Melatih
kejujuran dan
tanggung
jawab siswa

Informasi
Sekolah

Memudahkan
sampainya
informasi
(khususnya
hal mendesak)
secara
menyeluruh
via SMS
kepada orang
tua dan
informasi yang
diberikan
terjamin
berasal dari
pihak sekolah

Mengetahui
segala
informasi
dengan cepat
dan tepat
sehingga
mengurangi
kesalahpahaman

Terhindar dari
informasi yang
bias atau tidak
jelas

Server
Mengambil, Menyimpan, dan
Mengolah Data

bagi Sekolah
Absensi
disajikan
dalam bentuk
tabulasi data
(tidak perlu
pencatatan
manual,
nirkertas,
lebih ramah
lingkungan)

Menghubungkan antar alat

Menghubungkan LAN dan Server

Manfaat Sisdik

Kehadiran
Siswa

Switch & UTP Cable

Proxy (wakil Sisdik)

Karena menggunakan konsep komputasi awan
(cloud computing), informasi yang ada pada
Sisdik dapat diakses dengan mudah melalui
jaringan Internet setiap saat.

Potensi
Kendala

