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Access from anywhere, anytime

Pay only for usage 

Minimal capital expenditures 

Less IT resources required 

Scale resources quickly

No software to install or upgrade 

Cross platform compatibility 

24x7 availability and security
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Keunggulan Goodwill ERP :

Goodwill ERP adalah aplikasi bisnis modern yang dirancang khusus untuk kebutuhan usaha

di  Indonesia.  Kehadiran  Goodwill  ERP  memungkinkan  banyak  perusahaan  dapat
mengimplementasikan  software  ERP  tanpa  harus  belanja  capital  yang  besar  dan  proses
implementasi  yang  rumit.  Dengan  teknologi  Cloud  Computing,  pemakai  dapat  langsung
memanfaatkan layanan sistem ERP siap-pakai dengan nilai ekonomis yang sangat terjangkau
dan proses go-live yang cepat.

Goodwill  ERP sudah diimplementasikan di banyak bidang usaha sejak tahun 2005, mulai dari
distributor, pabrik, jasa, otomotif hingga ke perkebunan sawit. Dan mulai versi 3.7, Goodwill ERP
diluncurkan sebagai produk dan layanan berbasiskan Cloud dengan antar-muka web yang sangat
cepat dan ringan. Pemakai kemudian dapat memilih menggunakan Goodwill ERP dengan model
layanan on-premise, on-demand atau private virtual server di data center dalam / luar negeri.

PT Goodwill Bintang Utama
Kompleks Ruko Teluk Mas Blok C/8, 
Jl. Teluk Gong Raya No.20, 
Jakarta Utara
Tel: +62 (21) 661-2164
Email: info@goodwill.co.id

Cloud ERP Solution for Indonesia

Dengan antar-muka web, pemakai dapat terhubung secara aman dari mana pun, kapan pun, dan menggunakan 

device apa pun. Sangat cocok untuk bisnis yang letak geografisnya berbeda-beda (outlet, cabang, gudang, dll). 

Pemangkasan biaya implementasi dengan penyederhanaan proses setup dan konfigurasi ERP. Goodwill ERP 

telah disiapkan untuk bekerja “out-of-the-box” dengan disertai fitur-fitur lokal sesuai kebutuhan di Indonesia.

Pemakai tidak perlu keluar biaya besar untuk membeli lisensi software, server baru, UPS, data storage, dan 

sebagainya. Pemakai cukup membayar sesuai pemakaian. 

Pemakai bisa menambah atau mengurangi jenis dan kapasitas layanan yang dia inginkan tanpa harus melakukan

proses upgrade software atau hardware sendiri.

Sistem dan data pemakai dijaga dan dipelihara dengan standard keamanan tingkat tinggi dalam sebuah data 

center. Sebaliknya menyimpan data di kantor jauh lebih berisiko (kebakaran, staff yang tidak kompeten, 

manajemen disaster yang buruk, dll)

Untuk mencoba demo aplikasi dan informasi lebih lanjut, 

silakan kunjungi situs web kami :

www.goodwillerp.com

Contact Person :


