GROW
YOUR
BUSINESS

ONLINE

TENTANG EXABYTES
Exabytes Grup merupakan penyedia Cloud Solutions terkemuka yang pada prinsipnya menyediakan
solusi web hosting dan eCommerce hosting terbaik bagi pelanggan.

Melayani lebih dari
100.000 pelanggan

Jangkauan luas lebih dari
121 negara

Mengelola lebih dari
1000 server dengan
100.000 website

1,000,000
akun email

Bekerja sama dengan
Google Premier sejak 2015.

BUDAYA PERUSAHAAN EXABYTES
Menggambarkan budaya perusahaan Exabytes bukanlah tugas yang mudah karena berbeda dari “budaya
perusahaan pada umumnya”. Dengan lebih dari 200 staff di 7 departemen, budaya perusahaan yang tidak
konvensional lah yang menyatukan dan membentuk kami seperti sekarang ini.

Transparansi
dan Keterbukaan

Pelanggan yang Utama

Kunci dari lingkungan kerja yang
menyenangkan, kepercayaan dan kerja
tim yang baik adalah tidak adanya
spekulasi yang tidak perlu. Exabees
diberikan flexibilitas dan kepercayaan
yang sangat besar dalam melaksanakan
tugas mereka sebagai kesempatan
untuk belajar dari kesalahan.

Sebagai perusahaan yang berorientasi
pada layanan/servis, Exabytes
mendukung pepatah, satu layanan
untuk semua exabees. Produk kami
tidak 100% sempurna, tetapi kami
memberikan jaminan bahwa kami akan
melayani pelanggan kami hingga
mereka merasa 100% puas.

Kreativitas
dan
Merubah Kebiasaan

Lingkungan
Kerja yang Santai

Tim Exabytes berjiwa muda dan energik, ide
kami menakjubkan dan berbeda dari yang
lain. Manager dan pemimpin tim
menginginkan kreativitas dan keunikan
dalam ide dan eksekusi yang menekan pada
kepraktisan.

Memang benar jika hubungan manajer
dan staff Exabytes lebih seperti teman
dibandingkan seperti atasan dan
bawahan. Dan sangat biasa bagi staff
Exabytes untuk bercanda dengan manajer
bahkan CEO.
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WE’RE ONE
BIG FAMILY

- Produk Kami -

Web Hosting

SSD Hosting

Tingkat reabilitas yang
tinggi dengan Technical
Support yang profesional
dan terlatih.

Bisnis hosting premium
dengan garansi 99.9%
dan website security
gratis.

SSD VPS
100% SSD dengan
setup yang cepat
bagaikan
halilintar
dan akses root penuh.

Dedicated Server

Colocation

Bandwidth yang sangat cepat
dan
unlimited
untuk
memaksimalkan kinerja selama
traffic website padat.

Data center kelas dunia
dengan garansi uptime
99.9%.

Domain

Business Email

Instant Website

Digital Marketing

Menyediakan
berbagai
ekstensi domain yang luas
dengan harga terjangkau
dan DNS management
gratis.

Dirancang
untuk
ketersediaan
maksimal
dan
berkerja
secara
sempurna pada berbagai
perangkat.

Design
website
yang
mempesona dan profesional
menggambarkan identitas
brand Anda.

Mengelola secara efisien dan
meningkatkan pendapatan
digital untuk bisnis Anda.

- Penghargaan Kami -

Domain Exabytes

Identitas Utama Anda

Dengan nama apa Anda ingin di kenal?
Manfaat memiliki website dan domain adalah flexibilitas, yang memungkinkan pengguna yang mengakses secara bersamaan dan
publik untuk mengunjungi website Anda dimanapun mereka berada.

Mengapa Memiliki Domain dengan Kode Negara itu Sangat Penting?
Memperkuat identitas digital secara lokal
Diakui di pasar Internasional

Mesin pencari memberikan prioritas bagi domain lokal
Branding email

Registrasi Nama Domain Top Level

TLD
Domain

Memulai website Anda
dengan sebuah nama domain
Memaksimalkan eksposur bisnis
Menciptakan identitas online dan brand
Melindungi brand dan Trademark Anda
Investasi yang cerdas

Cepat dan Terpercaya

Web Hosting

Melayani kebutuhan blog, bisnis, ataupun website pribadi.
Shared Hosting merupakan layanan web hosting dimana beberapa website berbagi server web secara fisik dan sumber dayanya. Sebagai
gambaran, bayangkan jika Anda tinggal di suatu apartemen yang dikelilingi oleh banyak tetangga.

Jika bisnis Anda membutuhkannya, Kami memilikinya.
Email Hosting

Website Hosting

Website Design

Email Solution yang dirancang untuk
ketersediaan maksimum. Bekerja
secara sempurna pada semua
perangkat.

Melayani kebutuhan di luar blog,
bisnis, atau webiste pribadi.

Paket all-in-one. Meliputi design,
copywriting, dan website
maintenance.

Bisnis Web Hosting
Kami juga Menyediakan:

Backup
Harian

Ruang
Dioptimalkan
Lokasi
Penyimpanan untuk Worpress Server
SSD &
dan Lainnya
yang Berbeda
Bandwidth

Ambil langkah pencegahan
daripada
menyesal
di
kemudian
hari.
Nikmati
backup harian gratis untuk
ketenangan pikiran Anda.

Paket web hosting premium
dikemas dengan sekali klik,
penyimpanan yang besar, dan
bandwidth yang dirancang
secara sempurna agar sesuai
dengan kebutuhan website
Anda.

Nikmati plugin caching yang
dibuat custom, SEO, dan
semua fitur praktis lainnya
yang membuat website
Anda sempurna.

Anda bebas untuk memilih
lokasi hosting pilihan Anda,
seperti Indonesia, Singapura,
Malaysia,
atau
Amerika
Serikat.

VPS dan Server Exabytes

Solusi Terbaik untuk Traffic Tinggi

Lupakan sulitnya mengelola dan memelihara server Anda. Sekarang Anda mendapatkan 100 Mbps shared bandwidth yag lebih dari
cukup untuk traffic yang tinggi.

Maksimalkan Kinerja Bisnis Anda dengan Server yang Sempurna
VPS

(Virtual Private Server)

VPS Hosting meniru Dedicated Server di dalam
ruang lingkup shared hosting. Dengan kata lain,
server dibagi menjadi beberapa kompartemen
virtual, yang dapat berjalan pada sistem operasi
dan perangkat lunak yang berbeda.

Dedicated Server
Dedicated Server dirancang untuk memaksimalkan kinerja dalam mengelola traffic website
yang berat. Server dirancang melebihi kapasitas
yang bisnis Anda butuhkan, Dedicated Server
Exabytes memiliki unlimited bandwidth dan
dapat disesuaikan dengan akses root penuh.

Server Exabytes juga Menyediakan:

MAX

100Mbps
Bandwidth

Root-Level
Access

Lokasi server 24x7
yang berbeda Dukungan
Profesional

100Mbps Bandwidth and
Unlimited Data Transfer
(Untuk bandwidth lokal &
international)

Anda memiliki root-level
access yang mengizinkan
Anda meng-install apa saja
untuk meningkatkan
kemampuan website Anda.

Anda bebas untuk memilih
lokasi hosting yang anda
inginkan, seperti Indonesia,
Malaysia, Singapura, atau
Amerika Serikat.

Server anda akan dimonitor
24 jam non-stop oleh tim
profesional kami.

Buat absensi online

Digital Makerting

Memiliki website merupakan langkah pertama untuk sukses dalam digital marketing. Kami dapat membantu agar situs web Anda
mudah ditemukan oleh orang yang tepat dan pada watu yang tepat.

Kami mengelola dan meningkatkan
pendapatan digital tetap untuk website Anda
SEO
Kami membuat website Anda berada pada
halaman pertama di google secara organik
dengan aktivitas onsite dan offsite kami.

Melibatkan
Follower Anda
Kami dapat menghubungkan Anda
dengan banyak pengguna Facebook

Dapatkan lebih
banyak kunjungan
Kami memasang toko dan produk anda pada
mesin pencari dengan google adwords. Bisnis
anda dapat ditemukan dengan mudah.

Jual lebih banyak
Anda dapat mengirim penawaran dan
newsletter secara sederhana dan efektif.

Mengapa Memilih Exabytes?

AD

Didirikan sejak tahun 2001.
Saat ini kami mengelola lebih
dari 100.000 website. Kami
berpengalaman di industri ini
dengan berfokus pada
UMKM lokal.

Spesialis kami selalu update
pada algoritma, teknologi,
dan tren terbaru. Kami
meggunakan cara yang
efisien untuk menyesuaikan
dengan tujuan bisnis Anda.

Setiap klien Akan di handle oleh
seorang account Manager, yang
sudah berpengalaman dan
terlatih mengenai SEO dan
kampanye PPC.

Exabytes digital adalah
penerima standar dan kriteria
tertinggi google untuk
kualifikasi, transparansi, dan
layanan pelanggan.

