
Digitalisasi Pabrik 
Dengan Iot Smart 
Manufacturing
Menjaga Kualitas Produk dan 
Manajemen Data Manufaktur 
Secara Efisien



Kenali kondisi 
usaha Anda dengan 
data insight

Permasalahan yang biasa dihadapi industri 
manufaktur seperti kurangnya efisiensi kerja, 
produktivitas, dan keamanan operasional, 
disebabkan oleh visibilitas data yang minim di 
lapangan. Akibatnya, pertumbuhan 
perusahaan terhambat dan kompetisi kian 
mengetat.

Bagaimana data insight dapat menjawab 
tantangan di perusahaan Anda?

Berikut beberapa use case yang 
sudah berhasil diterapkan.



Optimalisasi Kontrol 
QA/QC Pada Bisnis F&B

Tantangan
Persaingan bisnis food & beverage (F&B) yang ketat serta 
selera konsumen yang terus berubah, menuntut pabrik 
untuk siap menyediakan produk berkualitas tinggi dengan 
berbagai varian. Para pelaku bisnis F&B memiliki kebutuhan 
untuk mengelola quality control (QC), quality assurance 
(QA), dan keamanan pengemasan produk dengan tanggap 
secara real-time.

Solusi
Dengan menggunakan fitur dashboard, Anda dapat 
memanfaatkan pelacakan berbasis digital untuk proses 
pengemasan seluruh produk Anda. Anda juga dapat 
menerapkan safety tracking untuk update status QA di 
sepanjang jalur produksi. Semua aktivitas tersebut dapat 
dilakukan oleh semua pekerja dan manajemen melalui 
aplikasi berbasis web. Kualitas produk pun dapat dipastikan 
dengan cepat, hasilnya terdata secara otomatis, dan kinerja 
karyawan termonitor secara transparan.



Menjaga Kualitas Produk Farmasi 
Dengan Optimalisasi Process 
Control System (PCS)

Tantangan
Di tengah perkembangan produk biomedis yang semakin 
canggih, perusahaan farmasi memiliki kebutuhan untuk 
mengolah data PCS yang kompleks dan tidak terorganisasi. 
Dibutuhkan wawasan operasional guna menghasilkan 
proses yang efisien dan mempertahankan standar dari tiap 
produk. 

Solusi
Anda bisa menggunakan program back-end yang dapat 
membaca data secara real-time dari PCS. Program ini juga 
akan terintegrasi dengan perangkat lunak statistik dan 
sistem lain yang berhubungan di perusahaan. Anda juga 
akan mendapatkan hasil modul statistik yang dapat 
menganalisis seluruh data produksi. Didukung user interface 
yang dapat dikustomisasi, point-and-click, dan intuitif, Anda 
tidak lagi memerlukan waktu lama untuk melakukan 
pelatihan dan penyesuaian dengan sistem baru.



Pengoperasian dan Manajemen 
Data dengan Kontrol Penuh 
Secara Real-Time

Tantangan
Saat ini industri manufaktur membutuhkan analisis dan 
tangkapan data secara real-time. Industri manufaktur 
membutuhkan pelaporan yang ekstensif, penyebaran solusi 
secara seluler, dan pelacakan layanan dengan sistem cerdas 
guna meningkatkan efisiensi operasional dan pelayanan 
pelanggan.

Solusi
Lewat fitur reporting, Anda dapat mengkustomisasi 
pelaporan dan mempercepat waktu dalam penelusuran 
data. Adanya jalur komunikasi antara manajemen dan 
insinyur produksi dapat memastikan work order selalu 
terdata. Integrasi sistem dengan perangkat seluler akan 
membantu akses lokasi untuk kebutuhan maintenance. 
Fitur analisis dapat membaca dan mengkalkulasi statistik 
untuk proses optimasi. Fitur peringatan juga akan 
mempercepat waktu respon terhadap pergantian suhu dan 
lainnya. Sistem yang terintegrasi ini akan meningkatkan 
efisiensi kerja, menurunkan biaya operasional, serta 
meningkatkan produktivitas pabrik Anda.



Berbagai permasalahan dalam manufaktur akan 
terdeteksi dan dapat diatasi dengan pengambilan 
keputusan yang didasari dengan data yang akurat. 
Telkomsel IoT Smart Manufacturing dirancang 
untuk membentuk ekosistem digital di perusahaan 
Anda dengan Manufacturing Execution System 
(MES). MES yang akan bekerja, mengintegrasi, serta 
menganalisis data untuk pengambilan keputusan 
yang tepat, meningkatkan efisiensi, produktivitas, 
serta keamanan operasional perusahaan Anda.

Konsultasi dengan 
IoT Smart Manufacturing 
Expert sekarang

www.telkomseliot.com

info@intank.id


