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Apa itu DIP?...        

DIP (Digital Property ) merupakan perusahaan penyedia jasa 

teknologi yang bergerak dalam bidang pengembangan aplikasi 

dan sistem hotel.  

 

Sebagai perusahaan penyedia jasa teknologi yang fokus di 

bidang hotel kami terus mengembangkan aplikasi dan sistem 

hotel seiring dengan tumbuhnya bisnis hotel. 

 

Bekerjasama dengan Bank BNI sebagai merchant Aggregator.  

Saat ini kami dipercaya lebih dari 100 hotel di indonesia. 



Aplikasi 

HOTEL SYSTEM PMS 

OTA Channel 

DIP CHANNEL MANAGER 

Aplikasi 

DIRECT BOOKING 

Meet  Our 

Team 

Aplikasi 

POS SYSTEM 

L A Y A N A N   K A M I L A Y A N A N    K A M I 



You can simply impress your audience and 

add a unique zing and appeal to your 

Presentations. Easy to change colors, 

photos and Text. Get a modern 

PowerPoint  Presentation that is beautifully 

designed. You can simply impress your 

audience and add a unique zing and 

appeal to your Presentations. Easy to 

change colors, photos and Text. Get a 

modern PowerPoint  Presentation that is 

beautifully designed.  

Flos 

Flow Process 

Front Office 

Housekepping 

Sales & Marketing 

Report & Statistic 

Revenue Report 



Aplikasi PMS dip merupakan aplikasi yang memberikan solusi 
juga kemudahan untuk meningkatkan efisiensi operasional 

hotel.  
 
Aplikasi ini berbasis cloud dapat menangani semua operasional 
hotel seperti Front office, Housekeeping, POS System, Sales & 
Marketing dan Accounting sehingga ini dapat memberikan 
kemudahan dalam mengelola hotel dan dapat di monitor 

setiap saat. 

HOTEL SYSTEM 

Property  Management  System (PMS) 



Fitur Aplikasi  Property Management System (PMS) 

Front Office 

Mengelola semua 
pemesanan kamar 
dengan tampilan 
yang user friendly, 

melihat ketersediaan 
kamar dan profil tamu 

secara real time. 

01 

Housekeeping 

Mengatur 
ketersediaan kamar 
dan update status 
pemakaian kamar 
dengan tampilan 
yang simple dan 

mudah di pahami 

02 

Sales & Marketing 

Membuat laporan 
kegiatan atau event 
hotel seperti jadwal 
event, pengelolaan 

data base tamu juga 
promosi hotel yan bisa 
di jalankan setiap saat  

03 

Report 

Beragam laporan 
statistik untuk analisis 
ditampilkan secara 

grafis. Dilengkapi file 
download baik excel 

atau pdf 

04 



Aplikasi direct boking dip merupakan aplikasi reservasi online 
yang memudahkan tamu untuk melakukan reservasi yang 
terhubung langsung dengan hotel.  
 
Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur-fitur pendukung promo 

sehingga akan memudahkan hotel dalam menjalankan 
promosi secara online. 

Booking Engine & Mobile Application 

DIRECT BOOKING 



Aplikasi DIRECT BOOKING 

Untuk metode 

pembayaran online 

sistem payment 

gateway kami sudah 

tersedia metode 

bayat seperti Credit 

Card, VA BNI, ATM 

Bersama dan Gopay 

Payment Gateway 

Tersedia 2 platform  

untuk aplikasi mobile 

baik android atau 

iphone (iOS Store) 

yang akan 

mempermudah tamu 

dalam melakukan 

reservasi online  

Mobile Apps. 

Proses booking yang 

mudah dengan 3 

langkah mudah dan 

langsung bayar 

akan memudahkan 

tamu dalam 

melakukan reservasi  

baik  melalui website 

atau mobile apps. 

Booking Engine 

Booking Engine Mobile Apps. Payment Gateway 

Berbagai macam 

pilihan template 

website hotel yang 

user friendliy dan 

resposnif juga 

terdapat fitur yang 

mempermudah 

dalam merubah 

konten 

Website Design 

Web Design 



CHANNEL MANAGER 

Adalah sistem untuk mengelola penjualan melalui 
saluran distribusi online (OTA) seperti traveloka, 
booking.com, pegi-pegi, tiket.com dll.  

dip  
channel manager?... 



Fitur Channel Manager 

Inventory otomatis berkurang ketika 
masuk reservasi baru dari OTA 

AUTOMATIC UPDATE 

Beberapa user dapat mengakses 
aplikasi pada waktu yang bersamaan. 

MULTI USER AKSES 

Mendistribusian inventory & Rates ke 
seluruh OTA yang terhubung dengan 

mudah dan cepat. 

SMART DISTRIBUTION 

Opsi "Stop Sell" cepat membantu Anda 
menghindari pemesanan berlebih pada 

periode tertentu 

STOP SELL 

Laporan reservasi up todate, analisa 
penjualan dan download data tamu 

REPORT 

Setiap reservasi akan masuk ke list 
reservasi di Front Office dan otomatis 
mengurangi ketersediaan kamar 

TERINTEGRASI 



POS SYSTEM 

Aplikasi POS yang lengkap untuk kebutuhan Bisnis Anda. Solusi 

Point of Sale yang terintegrasi untuk bisnis Anda mulai dari 
Penjualan, Inventaris, dan Akuntansi.  
 
Di dRetail mengutamakan fleksibilitas, kami juga berinovasi untuk 
melakukan pembangunan fitur-fitur yang didasarkan kepada 
kebutuhan pelanggan, selain itu dRetail juga menyediakan bisnis 

model fleksibel yang sesuai dengan kebutuhan Anda. 

Poin Of Sale System 



Fitur layanan POS System 

Dengan fitur yang lengkap dapat meningkatkan penjualan dan 

memberikan pelayanan yang lebih baik 

Fitur lengkap untuk kelancaran bisnis Anda 

Tampilan lebih menarik, sederhana dan lebih mudah 

untuk di gunakan, yang di lengkapi dengan fitur 

pemesanan, pembayaran, manajemen meja dan kasir. 

Sales 

Kelola keuangan bisnis Anda dengan software akuntansi 

melalui laporan keuangan lengkap seperti laporan 

keuangan, pembuatan faktur, dan berbasis cloud. 

Accounting 

Memberikan kemudahan untuk pelanggan Anda 

dalam melakukan pembayaran dengan beberapa 

metode pembayaran. 

Payment 

Dengan manajemen inventory anda dapat dengan 

mudah mengatur stok dan penggunaan raw material 

pada usaha Anda. 

Inventory 



Mengapa harus DIP?... 

SISTEM TERJANGKAU 

INVESTASI 

S T 

F T 

Aplikasi terkoneksi antara PMS, 

Aplikasi booking engine dan 

channel manager memudahkan 

hotel dalam mengelola reservasi 

ONE STOP SERVICE  

Sistem PMS berbasis cloud sehingga 

hotel bebas biaya investasi sistem 

FREE INVESTASI SISTEM 

Tersedia fitur knowladge center 

dalam layanan support sistem yang 

memudahkan hotel dalam  

memahami sistem 

BEBAS BIAYA TRAINING 

Sistem terintegrasi dengan floatform 

lain untuk channel manager seperti 

tiket.com, booking engine dan PMS 

TERINTEGRASI FLATFORM LAIN 



Biaya Investasi  

Silahkan klik http://dip.id 
Mendapatkan  
Semua Layanan Paket Produk 

Konek ke tiket.com, Booking Engine 

dan Hotel System 

Channel Manger 

Development website, Booking engine,  

Mobile Application Android & iOS dan 

Payment Gateway 

Aplikasi Booking Engine 

Front office, Housekeeping, Sales & 

Marketing dan Revenue Report. 

Property Management System 

Klik dip.id 



Hotel kami terus bertambah.... 

Pulau Jawa, bali, sumatera & kalimantan 



T E R I M A   K A S I H 

Hubungi kami: 

 

PT. Sarana Digital Ritel 
 
Jl. Soekarno Hatta No. 267  
Bandung - Jawa Barat 
Indonesia 16144 
 
Telp.     022 - 522 98 80 

Ph.        0813  8903  1312 
Mail.     info@dip.id 
Web.    www.dip.id 


