.
KEUNGGULAN
Jaringan Canggih.Net
menggunakan radio lokal akses untuk
high-speed data dan multimedia
transfer dengan frekuensi radio resmi
5,8 GHz, dengan keunggulan:
• Koneksi menggunakan frekuensi
resmi, mampu meminimalisir
ganggunan interferensi dan
keamanan data
• Koneksi internet yang stabil
• Manajeman dan dukungan teknis
yang profesional
• Peralatan jaringan terkini yang
berstandar internasional
• Terintegrasi dengan beberapa
aplikasi software yang disediakan
oleh CANGGIH

CANGGIH.NET
JASA KONEKSI INTERNET

KEBUTUHAN INTERNET
Teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang dengan cepat dan
selaras dengan perkembangan karakteristik masyarakat modern yang
memiliki mobilitas tinggi, mencari layanan yang fleksibel, serba mudah
dan memuaskan, untuk memperoleh efisiensi di segala aspek. Dengan
semakin bertambahnya pemakaian alat informasi, semakin besar pula
kebutuhan akan pengiriman dan pertukaran informasi melalui Internet.
CANGGIH hadir menawarkan Jasa Koneksi Internet yang terjangkau
menggunakan
teknologi
nirkabel,
dengan
produk
unggulan:
Canggih.Net, yang didukung penuh oleh pemegang lisensi ISP
resmi, Jatara, mampu memberikan jasa koneksi internet yang cepat dan
handal.

JASA KONEKSI INTERNET
MANFAAT
• Penyebaran akses internet lebih
luas dan merata dengan mudah
dan terjangkau
• Meningkatkan kinerja perusahaan
maupun lembaga
• Mendukung tertib administrasi
dalam prinsip-prinsip tata laksana
pemerintahan yang baik (Good
Governance)
• Menerapkan dan memperluas
pemanfaatan teknologi informasi
di Pemalang

TEKNOLOGI
Koneksi nirkabel (wireless) akan menghubungkan pengguna ke internet
selama 24 jam dalam sehari dengan tanpa batasan quota, dengan
karakteristik:
• Koneksi menggunakan frekuensi resmi, tanpa interferensi
• Alokasi Legal IP berdasarkan kebutuhan di setiap tempat
• Semua peralatan jaringan ditanggung oleh Canggih.Net
• Dukungan teknis dan NOC (Network Operation Center) yang akan
memantau performa sesuai dengan SLA (Service Level Agreement) yang
ditetapkan.
BIAYA
PAKET PRODUK

BIAYA BERLANGGANAN

BIAYA INSTALASI

Paket 3 mbps

Rp. 300.000,00 /bulan

Rp. 750.000,00

Rp. 500.000,00 /bulan

Rp. 750.000,00

(bandwidth s.d. 3 mbps)

Paket 5 mbps
(bandwidth s.d. 5 mbps)

PT. Canggih Mitra Teknologi merupakah perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan produk Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berlokasi di Pemalang – Jawa Tengah.
Brand Name PT. Canggih Mitra Teknologi adalah CANGGIH dengan motto “Canggih mendekatkan teknologi” menegaskan bahwa CANGGIH mampu menerapkan teknologi yang sesuai
dengan kebutuhan klien dengan pendekatan dan dukungan yang tanpa jarak.
Alamat Kantor: Komplek Ruko Alun-Alun No.8, Jl. Jend. Urip Sumoharjo, Pemalang, Jawa Tengah 52311

WWW.CANGGIH.CO.ID

EMAIL:
INFO@CANGGIH.CO.ID

TELEPHONE:
+62 877 6474 7131

POWERED BY:
JATARA

