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Tentang Power Pro Hotel System

Power Pro Hotel System terdiri atas Property Management 

System (PMS) yang berguna untuk mengolah informasi 

pengelolaan hotel Anda. Back Office berguna untuk  

mengolah informasi administrasi dan keuangan hotel.  

Point of Sales untuk kasir di Restaurant, Cafe, Bar, Drug 

Store, Minibar, Laundry dan lainnya. Interface, ditujukan untuk 

melakukan antar muka (Interface) dengan mesin (PABX, 

Electronic Key, Scanner dan lainnya), online travel agent,  

loyalty, email dan berbagai aplikasi.

Power Pro Hotel System  

adalah satu-satunya produk dari 

PT. Infotek Jaya Makmur yang 

sudah 30 tahun dikembangkan.



Tentang Power Pro Hotel System



Tentang Power Pro Hotel System

Andhy Irawan
Chief Executive Officer (CEO) 

PT. Dafam Hotel Management

“To establish a POWERful 

& PROfessional hotel chain 

company, use POWER PRO...!”

We’ve been using Power Pro since 2010, and I 
have to say that it has transformed the way we 
do business. The property management system 
provides us with critical insight into our business 
which allows us to make precise decisions and 
ultimately become more dynamic and competitive 
in the marketplace.

Its affordable hotel information solution modules 
help us from the front office to back office 
solution. Its optional interface offers various 
choices of modules so it is easier facilitating us on 
day-to-day hotel operations.

All this adds up to a very comprehensive system 
that we use on a daily basis. I am happy to see 
continued improvements and new features in the 
system, especially its Cloud technology approach 
to strengthen the real-time auditable property 
management system.



500 hotel sudah menggunakan Power Pro  
Hotel System, mulai dari Banda Aceh sampai 
Merauke maupun luar negeri.

200+ hotel sudah menggunakan Power Pro Cloud 
sejak pertama kali diperkenalkan pada pameran 
Food and Hotel Indonesia 2015.  

Produk pertama yang diperkenalkan adalah Point of Sales  

yang pertama kali dipasang pada tanggal 1 Oktober 1991  

di Pizza Hut - Djakarta Theater, selanjutnya dipasang  

di semua cabang restoran tersebut. Tahun 1993, Power 

Pro Hotel System memperkenalkan Point Of Sales touch 

screen pertama di Indonesia yang masih berjalan di Disk 

Operating System (DOS). Property Managemet System 

(Hotel System) versi awal berjalan di Disk Operating System 

(DOS) diperkenalkan pada pada tahun 1994, pada tahun 1999 

dilakukan tulis ulang agar berjalan di Microsoft Windows 

dengan menggunakan teknologi database SQL Server. Sejak 

tahun 2000, Power Pro Hotel Sytem fokus pada produk 

Property Management System (PMS). Pada tahun 2011, Mobile 

Apps mulai diperkenalkan kepada publik. 

SaaS (Software as a Service) atau lebih dikenal dengan 

menggunakan software dengan cara menyewa akan mulai 

diperkenalkan pada pameran Food and Hotel Indonesia 2019.

2000

2010

Present

Tentang Power Pro Hotel System



Indratmo
Information Systems Manager

Hotel Bumi Surabaya

Full Testimonial

“Power Pro menyediakan feature yang 

sangat extensive, sehingga tidak perlu 

lagi aplikasi dari vendor lain. 

 

Seperti modul Power Pro Runner 

yang menangani Guest Request atau 

Internal Work Order yang mencatat 

status kapan permintaan dibuat, status 

kapan diselesaikan, sehingga semua 

terdokumentasi dengan detail.”

Fully Integrated



Power Pro Hotel System 

dirancang terintegrasi secara 

menyeluruh agar mudah 

digunakan, akurat dan efisien. 

Anda dapat menelusuri sumber data dari 
laporan yang Anda terima, kemudahan yang  
Anda dapatkan ini karena Power Pro terintegrasi 
secara menyeluruh (Fully-Integrated).

Integrasi mulai Front Office, Logistic and Cost Control, 

Back Office, General Ledger, Night Audit, Income Audit, 

Receivable, Payable, Phone Billing, Channel Manager, Point 

of Sales, Purchasing, Receiving, Store, Recipe, Banquet, 

Cash and Bank, Fixed Asset, Financial Report, Mobile App, 

dan berbagai module dan interface lainnya. 

Anda dapat menelusuri data bisa dari mana saja ke mana 

saja. Keputusan dengan data yang akurat dan cepat akan 

meningkatkan daya saing hotel.

Fully Integrated



“Worksheet ini sangat sederhana 

layaknya menggunakan Excel yang 

sederhana. 

Keunggulan lain yang sangat WOW 

dari worksheet ini adalah adanya Drill-

down dimana dari Worksheet ini kita 

bisa melihat transaksi sampai ke detail 

detailnya proses awal baik Revenue 

maupun Cost.”

Heru Kristianto
Corporate Chief Accountant

Pandanaran Hotel Group

Drill Down

Full Testimonial



Drill Down adalah fitur yang 

memberikan Anda kemampuan 

untuk menelusuri data sampai 

ke sumber transaksi. 

Anda mendapatkan transparansi proses, akurasi, 
kepastian yang menjadi kewajiban dari sisi audit. 

Jika Anda adalah investor atau pemilik hotel, fitur Drill Down 

memastikan proses investasi dapat di-audit (auditable) demi 

kejelasan dan keberhasilan investasi yang Anda telah tanamkan. 

Sebaliknya jika Anda mengelola hotel, fitur Drill Down akan 

memberikan informasi yang mempermudah mengelola hotel.

Walaupun Anda menerima laporan dengan cepat, tetapi untuk 

memastikan dan analisa yang lebih akurat, maka detail harus 

dapat ditelusuri, hanya dengan klik saja.

Available Room dapat Anda telusuri sampai nama tamu yang 

sudah melakukan booking, kamar mana saja yang masih 

tentative, kamar mana saja yang menggunakan extra-bed  

dan detail informasi lainnya hanya dalam beberapa klik saja.

Data Statistik dapat mulai dari Room Night, Room Revenue, 

Food Revenue dan sebagainya dapat Anda telusuri sampai  

ke Guest Profile bahkan sampai ke Restaurant Bill, bahkan  

Anda dapat menampilkan makanan atau minuman apa saja 

yang dipesan oleh tamu.

Drill Down

Power Pro Cloud
Income Statement 
Source Checker



Semua angka di Financial Report dapat Anda Drill Down  

sampai ke sumber transaksi. Seperti Room Revenue dapat  

Anda telusuri sampai ke Guest Profile dan siapa yang  

mencatat transaksi tersebut dan informasi lainnya. Demikian 

juga pemakaian guest supply dapat Anda telusuri sampai ke 

permintaan barang, dan peminta barang tersebut. Karena 

rumitnya transaksi, Drill Down dapat mencapai 11 level.

Manfaat yang Anda dapatkan dari fitur ini adalah membuat 

Anda mengerti aliran data, mengerti apa yang terjadi jika ada 

kesalahan, mengerti akibat yang terjadi dari kesalahan tersebut, 

sehingga human-error dapat dihindari dan dikurangi.

Dengan adanya fitur Drill Down, Anda mendapatkan  

informasi yang akurat. Informasi yang berharga ini pada 

akhirnya memberikan keyakinan kepada Anda dalam 

mengambil keputusan operasional maupun strategis.

Anda dapat menelusuri data bisa dari mana saja ke mana 

saja. Keputusan dengan data yang akurat dan cepat akan 

meningkatkan daya saing hotel.



Fitur Drill Down yang dapat Anda manfaatkan, hanya  

dapat dibuat karena sejak awal Power Pro dirancang 

secara menyeluruh agar dapat auditable, traceable, 

expandable dan extendable. 

Selain menekankan Application and Database Design, awal 

Power Pro juga memperhatikan design User Interface (UI) 

dan UX (User Experience).

User-friendly membuat Anda cepat menyelesaikan 

pekerjaan, hemat waktu, efisien dan efektif, karena design 

User Interface (UI) dan UX (User Experience) Power Pro 

yang mementingkan kesederhanaan, mudah diingat, dan 

tidak berbelit-belit tanpa mengesampingkan sisi estetika.

Fitur Drill Down, User-Friendly dan Transparency (kejelasan 

proses aliran data), memberikan efek edukasi. Manfaat yang 

Anda dapatkan dari fitur ini adalah membuat Anda mengerti 

aliran data, mengerti apa yang terjadi jika ada kesalahan, 

mengerti akibat yang terjadi dari kesalahan tersebut, 

sehingga human-error dapat dihindari dan dikurangi.

Drill Down



Prabowo Turwiyono
Vice President Revenue Management and Distribution Channels

Inna Hotel Group

Revenue Management 

Full Testimonial

“Reservation Analysis sangat berguna 

untuk melakukan identity trend dari 

masing-masing segment kemudian 

dibuatkan legend formulanya sehingga 

harga dari masing-masing rate segment 

akan mengikuti berdasarkan trendnya 

masing-masing.”



Dynamic Rate memberikan kemudahan  
dan keuntungan bagi Anda yang harus  
terus-menerus melakukan penyesuaian  
Room Rate dalam menghadapi persaingan 
yang ketat dan market yang berubah. 

Anda juga dapat mengatur agar Room Rate berubah 

berdasarkan tingkat hunian kamar (Percentage of Occupancy 

dan Picked Up Room). Ketika occupancy mencapai angka 

tertentu, misalkan masih dibawah 5%, tamu mendapatkan 

discount, tetapi ketika occupancy meningkat, maka Room Rate 

akan meningkat pula. Semua dapat disesuaikan dengan  

strategi marketing Anda. Seperti Room Rate akhir pekan yang 

berbeda dengan hari kerja, berbeda jika liburan, high-season, 

low-season, long weekend ataupun musim-musim tertentu.

Walaupun Dynamic Rate dapat berjalan secara otomatis 

menggunakan algoritma, Anda tetap dapat melakukan  

override agar Room Rate tetap sesuai dengan keadaan pasar. 

Meskipun secara otomatis Room Rate berubah berdasarkan 

occupancy dan booking trend, Anda tetap perlu melakukan 

analisa untuk menentukan syarat naik atau turunnya harga. 

Demi kemudahan Anda, Power Pro telah menyediakan 

semua kebutuhan data untuk melakukan analisa seperti 

Available Room, Statistic, Guest History, Reservation Analysis, 

dan Booking Trend secara real time, akurat dan Anda dapat 

melakukan drill-down sampai ke sumber data.

Sejak tahun 1995, Power Pro 

sudah mengembangkan  

algoritma untuk menghitung 

Room Rate secara otomatis.

Revenue Management



Linda Christina
Front Office Coordinator and E-Commerce

Hotel Dafam Lotus Jember

Channel Manager Interface

“Efisiensi waktu: 

Terhubungnya Power Pro 

dengan Channel Manager dapat 

mempermudah kami dalam hal 

reservasi, tidak memakan waktu 

dengan menginput setiap reservasi 

satu persatu dikarenakan setiap 

bookingan masuk secara otomatis”

Full Testimonial



Anda tidak perlu menghabiskan waktu  
untuk mengisi Available Room, Room Rate,  
dan Online Reservation secara manual 
melalui Channel Manager. Power Pro Hotel 
System memberikan kemudahan dalam 
pertukaran data terjadi secara otomatis 
dengan Channel Manager.

Power Pro Channel Manager Interface memiliki fitur 

lengkap yang Anda butuhkan yaitu:  

• Upload Room Available and Room Rate

• Download Reservation

Jika Anda sebagai Revenue Manager, maka Dynamic 

Rate dan Channel Manager Interface akan meningkatkan 

efisiensi, kecepatan dan akurasi data yang pada akhirnya 

memaksimalkan pendapatan hotel.

Power Pro sudah mendapatkan sertifikasi belasan  

Channel Manager, sehingga memberikan keleluasaan  

bagi Anda menentukan pilihan Channel Manager  

yang ingin Anda gunakan.

Tidak perlu banyak waktu 

untuk mengisi data Available 

Room, Room Rate dan Online 

Reservation secara manual

Channel Manager



Made Wisnaya
Chief Accountant

Nusa Dua Beach Hotel and Spa

Reporting

“Yang sangat kami rasakan adalah 

untuk membuat laporan keuangan 

sangat mudah, cepat dan akurat dengan 

menggunakan Worksheet Power Pro. 

Sebelumnya untuk membuat laporan 

Trend kami perlu waktu berhari-hari, tapi 

sekarang cukup beberapa menit saja.”

Full Testimonial



Bagi Anda yang bertugas di accounting 
department, maka Anda menyadari betul bahwa 
membuat Laporan Keuangan bukanlah hal mudah, 
apalagi jika harus dibuat secara manual, harus 
melakukan input ulang dari data Trial Balance. 
Selain banyak menghabiskan waktu dan tenaga, 
keyakinan atas akurasi laporan yang disajikan 
belum tentu memuaskan.

Power Pro Financial Report Worksheet akan membantu Anda 

untuk membuat Laporan Keuangan. 

Anda cukup menyebutkan sumber akun dan periode transaksi, 

selanjutnya Power Pro Financial Report Worksheet akan 

menghitung, mengolah data dan angka secara otomatis akan 

tersedia. Anda dapat mengambil semua nilai transaksi akun 

apa saja, periode kapan saja, dengan menggunakan rumus 

seperti Microsoft Excel akan membantu Anda membuat 

laporan dengan mudah, cepat dan akurat. Bahkan jika Anda 

sudah memiliki dalam format Microsoft Excel, Anda dapat 

merubahnya menjadi Financial Report Worksheet, hanya 

dengan menambahkan dari sumber akun yang sudah ada. 

Power Pro Worksheet 

sangat mudah digunakan, 

akurat, seperti saat Anda 

menggunakan Microsoft Excel. 

Reporting: Financial Report



Sekali laporan Anda dibuat, Anda dapat mencetak laporann 

tanpa harus mengulang pengisian data. Selanjutnya Anda 

dapat memilih periode transaksi atau mata uang yang 

digunakan dalam laporan. Laporan keuangan dapat Anda 

simpan dalam bentuk Microsoft Excel atau dalam pdf.

Anda juga dapat melakukan drill-down dan menelusuri laporan 

sampai ke sumber transaksi. Misalkan nilai transaksi penjualan 

kamar, dapat ditelusuri sampai ke transaksi tamu di kamar, 

hanya dengan beberapa klik saja.



Power Pro X-Report akan 

memenuhi kebutuhan Anda 

untuk menambah laporan  

atau merubah laporan

Power Pro X-Report memberikan keleluasaan  
bagi Anda dalam menambah laporan baru, 
merubah laporan sesuai kebutuhan, export  
dalam bentuk pdf atau format lainnya sesuai 
kebutuhan dan dikirim melalui email. 

Laporan dapat Anda rancang sendiri, dengan menu-menu  

yang user-friendly. Anda dapat merubah query, menambah 

user selection dan semua kebutuhan laporan Anda dapat 

secepatnya terpenuhi, tanpa harus membuat laporan secara 

manual.Anda juga bisa membuat Scheduled Reports, 

laporan dapat dikirim melalui email atau FTP atau di-export 

dalam bentuk pdf, csv atau format lainnya. Selain itu laporan 

juga dapat ditampilkan melalui Web Browser, menggunakan 

Power Pro Web Server.

Reporting: Power Pro X-Report



Reza Ledyfia Vernanda
Front Desk Agent

Palm Park Hotel Surabaya

Interface

“Power Pro is very educative.

Because after we use Power Pro, 

all functions begin to realize and 

get involved directly with the 

Accounting Function and the user 

knows the financial processes that 

occur from every transaction that 

he does.”

Full Testimonial



Power Pro Hotel System membantu Anda 
memaksimalkan manfaat PABX, kunci elektronik, 
Scanner, Passport / KTP Scanner, Smart TV 
dan aplikasi-aplikasi lainnya dengan cara 
melakukan interface secara real-time. 

Fitur dari berbagai merek PABX, seperti check-in, check-out, 

block, unblock, wake up call, wake up call report, phone charge, 

message lamp dan fitur lainnya dapat Anda gunakan.

Kunci Elektronik dapat Anda issue langsung ketika tamu 

check-in melalui menu check-in di Power Pro tanpa harus 

melakukan di mesin Kunci Elektronik, selain mempercepat 

proses check-in juga meningkatkan keamanan data.  

Dengan menggunakan scanner KTP, SIM atau paspor tamu, 

dokumen dapat dipindai (scan) dan disimpan. 

Dokumen ini setiap saat dapat diambil kembali sehingga  

tidak perlu lagi meminta tanda pengenal tamu.  

Dengan memanfaatkan fitur Scanner ID, image dan semua  

data tamu (nama, alamat dan lainnya) dari KTP, SIM atau 

paspor dapat terbaca langsung. Sehingga tidak perlu  

melakukan input ulang, yang akan mempercepat proses  

dan juga meningkatkan akurasi data. 

Power Pro Hotel System 

membantu memaksimalkan 

manfaat PABX, Scanner, Smart 

TV dan aplikasi-aplikasi lainnya

Interface



Jika Anda memasang Smart TV dan IP TV, Power Pro Hotel 

System sudah siap memanfaatkan Smart TV dan IP TV sejak 

beberapa tahun yang lalu. Anda dapat memaksimalkan 

investasi dengan memanfaatkan semua fitur yang disediakan 

oleh Smart TV atau IP TV, seperti Welcome Screen dari General 

Manager akan menampilkan nama tamu di layar TV. 

Selain itu, fitur Guest Message dari General Manager untuk 

para tamu hotel dapat ditampilkan di layar Smart TV atau IP TV. 

Ada juga fitur Guest Bill tamu dapat menyediakan bill di layar 

TV dan berbagai fitur Smart TV atau IP TV lainnya.



Smart Email

Anda dapat mengirim email ketika tamu baru 
saja memesan kamar, email ketika peringatan 
beberapa hari sebelum tanggal kedatangannya, 
email sambutan kedatangan di hotel, email 
ucapan terima kasih ketika tamu sudah 
meninggalkan hotel dan email lainnya dikirim 
secara otomatis dari Power Pro - Guest Smart 
Email. 

Dengan menggunakan Smart Email, maka 
hubungan antara tamu hotel dengan hotel Anda 
akan tetap terjaga. Mulai ketika kamar dipesan 
serta sesudah tamu meninggalkan hotel. Selain 
itu, tamu hotel merasa mendapatkan pelayanan 
yang baik dan hotel pun juga menambah tamu 
yang setia.

Format email dapat Anda sesuaikan, seperti 
menambahkan foto di email, memanfaatkan 
Smart Email untuk In House Promotion untuk 
periode tertentu, penawaran khusus  
dan berbagai informasi lainnya yang ingin Anda 
sampaikan pada tamu.

Dengan Power Pro Guest Smart 

Email, maka hubungan antara 

tamu hotel dengan hotel Anda 

akan tetap terjaga.

Interface: Smart Email and Loyalty



Loyalty

Jika Anda ingin meningkatkan hubungan  
dengan tamu melalui loyalty program,  
Power Pro Hotel System sudah menyediakan 
fasilitas interface. Sehingga hubungan antara  
tamu dan hotel Anda terjalin dengan baik, 
tamu pun akan merasa mendapat pelayanan 
khusus dan hotel mendapatkan pelanggan setia. 

Power Pro Hotel System telah menyediakan 
API (Application Program Interface) khusus 
untuk loyalty program. Pertukaran data antara 
Power Pro dengan loyalty program dimulai dari 
data member, transaksi dan informasi lainnya 
yang akan berjalan dengan lancar. 

Selanjutnya loyalty program dapat melakukan 
perhitungan point reward, redemption, 
mengirim email atau strategi marketing lainnya.



Dengan Power Pro Runner, 

Anda dapat mengukur tingkat 

kecepatan pelayanan hotel 

pada tamu secara akurat

Runner

Dengan data yang lengkap dan akurat, maka 
pelayanan tamu dapat ditingkatkan agar mencapai 
titik yang Anda harapkan.

Power Pro Runner dirancang khusus untuk meningkatkan 

kinerja pelayanan hotel Anda. Setiap permintaan tamu akan 

dicatat, mulai dari saat permintaan diterima, permintaan 

dikirim ke petugas yang akan melayani, permintaan diterima 

oleh petugas, permintaan dikerjakan oleh petugas dan saat 

selesainya permintaan tersebut.

Semua jenis permintaan akan secara otomatis tercatat 

dan akan menghasilkan informasi penting tentang tingkat 

keberhasilan pelayanan hotel Anda. Selain mengolah 

permintaan tamu, Runner mengolah pekerjaan yang rutin, 

seperti service rutin, reminder, alert, dan sebagainya.

Versi Mobile dari Power Pro Runner, Runner Mobile (Android), 

dapat mempermudah petugas (runner) untuk berkomunikasi 

sehingga informasi tersalur dengan lancar untuk memastikan 

tingkat pelayanan yang sesuai dengan standard yang telah 

Anda tetapkan.



Rizki T Susetiadi
Information Technology Manager

PT. Dafam Hotel Management

Cloud Ready

“Banyak PMS yang memberikan 

penawaran cloud system, tapi tidak 

terbuka bagaimana mereka mengelola 

infrastrukturnya. 

Power Pro Hotel System, dengan tim 

teknisnya, mampu bekerja sama baik 

dengan kami untuk bisa menjalankan PMS 

dengan berbagai skenario infrastruktur, 

baik itu dalam bare metal server, on 

premise Cloud, private cloud maupun 

public Cloud.”

Full Testimonial



Power Pro Cloud memudahkan 

Anda untuk mendapatkan 

informasi dan melakukan 

pengawasan secara real time 

Power Pro Cloud diperkenalkan pada saat 
pameran Food and Hospitality Indonesia 2015. 

Power Pro Cloud ditulis ulang sehingga 
mengikuti standard yang diperlukan untuk berjalan 
di Cloud, seperti eliminasi latency, kompresi dan 
enkripsi, sehingga kecepatan pertukaran data 
mencapai titik yang diharapkan.

Power Pro Cloud diperkenalkan pada saat 
pameran Food and Hospitality Indonesia 2015. 
Walaupun dalam bandwith yang rendah (misalkan 
menggunakan tethering telepon genggam), Anda 
tetap dapat melakukan aktivitas tanpa merasa 
kenyamanan Anda terganggu, bahkan dalam 
beberapa kasus versi Cloud berjalan lebih cepat. 

Selain itu, Power Pro Cloud tidak memerlukan 
program tambahan seperti database driver, 
program khusus untuk mencetak atau program 
tambahan lainnya, hal ini mempermudah Anda 
melakukan pemasangan (installation), karena 
Power Pro Cloud secara native memang Cloud 
Ready. 

Cloud Ready



Jika Anda mengelola beberapa hotel atau group hotel,  

Power Pro Cloud akan memudahkan Anda untuk mendapatkan 

informasi dan melakukan pengawasan secara real time setiap 

saat. Beberapa pelanggan kami yang mengelola beberapa hotel 

memanfaatkan Power Pro Cloud untuk melakukan sentralisasi 

administrasi hotel. Seperti beberapa pelanggan kami yang 

mengelola beberapa hotel, dengan memanfaatkan Power Pro 

Cloud melakukan sentralisasi administrasi hotel, sehingga 

terjadi peningkatan efisiensi dari berbagai sisi. Dengan adanya 

efisiensi di Cloud, spesifikasi kebutuhan server dan komputer 

client tidak tinggi, sehingga tidak membebani investasi Anda. 

Penempatan server diserahkan Anda, apakah ingin ditempatkan 

di Cloud (seperti Amazon, Google Cloud, Azure, Huawei, 

Alibaba) atau di hotel (on premise).

Power Pro Cloud
Percentage of Occupancy



Cloud Ready

SaaS (Software as a Service) atau lebih dikenal 
dengan menggunakan software dengan 
cara menyewa akan diperkenalkan pada saat 
pameran Food and Hotel Indonesia 2019.

Power Pro Lite (Cloud Ready) dirancang 
khusus untuk villa dan budget hotel yang 
memperhatikan efisiensi pengolahan informasi 
tanpa mengurangi fungsi dan keunggulan yang 
ada di Power Pro Hotel System. 

Selain PMS, Back Office, Financial Report, Point of Sales, 

tersedia juga interface dengan Channel Manager, Smart 

Guest Email dan berbagai interface untuk mesin atau 

aplikasi lainnya.

Jika tidak dapat mengikuti perkembangan, Power Pro 

Hotel System akan ditinggalkan, untuk itu Power Pro 

Hotel System berkomitmen dan memastikan untuk 

terus melakukan pengembangan produk sesuai dengan 

kebutuhan dan kemajuan teknologi agar terus dapat 

memberikan dukungan dan layanan bagi Anda.

Power Pro Cloud
Room Inventory Chart



E-Consolidation

Rizki T Susetiadi
Information Technology Manager

PT. Dafam Hotel Management

“Mengelola beberapa hotel dengan 

market yang sangat kompetitif 

diperlukan sebuah analisa data yang 

cepat dan akurat.

ECOS, dapat menyajikan dashboard 

yang kita butuhkan untuk memonitor 

performa hotel hotel yang kita 

kelola sehingga bisa dengan cepat 

menyesuaikan strategi yang tepat.”

Full Testimonial



Power Pro ECOS membantu 

Anda mendapatkan data 

seluruh hotel Anda dari mana 

saja dengan cepat dan akurat. 

E-Consolidation

Jika Anda memiliki atau mengelola beberapa 
hotel, Power Pro ECOS (Electronic Consolidation 
System) akan membantu Anda mendapatkan 
data seluruh hotel dengan cepat dan akurat. 
Informasi dari seluruh hotel Anda akan terkumpul 
dalam  satu wadah dan mempermudah 
pengambilan keputusan.

Data Operational, Statistic, Laporan Keuangan dari seluruh 

hotel Anda akan selalu sedia setiap saat. Tampilan dalam 

bentuk peta memberikan gambaran jelas dari tingkat hunian 

hotel. Dengan adanya Laporan Keuangan seluruh hotel  

di wadah yang sama, maka memudahkan analisa 

perbandingan data antar hotel. 

Kemanapun Anda pergi Anda tetap dapat mengikuti 

perkembangan hotel menggunakan ECOSMobile app, yang 

akan menyajikan data seluruh hotel Anda dari manapun juga, 

sehingga Anda dapat mengambil keputusan dari manapun 

dengan data yang jelas. Sehingga Power Pro ECOS menjadi 

suatu kebutuhan bagi chain hotel dan group hotel.

Power Pro ECOS iPad
Dashboard

Power Pro ECOS iPad
Hotels Map View



Mobile Application

“Power Pro is transforming how hotels 

run their operations, enabling them to 

transcend growing pains that hindered 

their progress of unlocking the next level 

of profitable growth.”

 

Rusmaidi Fetra
Cluster General Manager

DMC Hospitality

Full Testimonial



PowerGO

PowerSign

Point of Sales

PowerRA

PowerBoard

PowerGO (Power Pro Guest Officer) 

PowerGO dirancang agar Front Desk Agent dapat 
melakukan proses check-in, check-out di mana 
saja. Ketika check-in, Anda dapat melakukan 
pemindaian paspor, KTP atau SIM, pembuatan 
kunci elektronik, tanda tangan langsung melalui 
PowerGo.

Saat tamu check-out, tamu dapat memeriksa transaksi dan 

melakukan tanda tangan di PowerGO, selanjutnya tamu dapat 

mengisi Guest Survey atau Comment langsung di PowerGO. 

Front Desk Agent hotel Anda dapat melayani tamu dengan 

sigap, cepat dan dimana saja dengan menggunakan Power Pro 

Guest Officer (PowerGO) yang berjalan di tablet. 

Mobile Application



PowerSign (Power Pro Signature)

Hanya dengan menggunakan sebuah tablet Anda 
dapat meningkatkan berbagai pelayanan bersama 
dengan Power Pro Signature (PowerSign).

Saat tamu check-in, tamu dapat memeriksa dan mengisi 

Registration Form di PowerSign, bahkan tamu dapat 

membubuhkan tanda tangan. Sebelum tamu check-out, 

PowerSign memberikan kemudahan bagi tamu dengan 

memeriksa Guest Folio yang selanjutnya dapat dicetak  

atau dikirim via email setelah diperiksa. Dari PowerSign 

Anda dapat mengumpulkan Guest Comment, hanya dengan 

beberapa sentuhan saja Guest Comment sudah terkumpul. 

Ketika tidak ada kegiatan, PowerSign secara otomatis 

akan masuk ke slide-show mode, yang akan terus menerus 

menampilkan foto atau video promosi hotel Anda.

MyPOS (Power Pro Point of Sales) 

Waiter dapat menerima pesanan makanan dan 
minuman dari tamu dan langsung tercatat dalam 
Power Pro Mobile POS. 

Tanpa harus kembali ke komputer POS, pesanan tamu dapat 

langsung dicetak ke dapur. Ketika sarapan pagi, dengan 

menggunakan MyPOS transaksi meal coupon dapat dicatat.

 



Power RA

Room Boy akan dapat membantu proses check-in 
ketika Room Boy selesai membereskan kamar. 

Dengan menggunakan Power Pro Room Attendant (PowerRA) 

status kamar dapat langsung diperbaharui, sehingga 

Receptionist mendapatkan status kamar sudah bersih dan 

langsung mempersilahkan tamu untuk menuju kamar. Room 

Boy juga dapat mencatat, mengganti atau menambah guest 

supplies dan secara langsung data guest supplies yang Anda 

dapatkan akan akurat sesuai yang tercatat di house keeping 

worksheet. PowerRA juga mempermudah pencatatan transaksi 

Minibar yang secara otomatis akan ter-posting di guest folio 

tamu dan akan mengurangi Inventory Stock.

PowerBoard

Jika Anda sebagai owner atau hotel executive, 
Anda dapat tetap mengikuti perkembangan 
hotel Anda dari manapun secara real-time 
dengan menggunakan Power Pro Dashboard 
(PowerBoard). Daily Sales, Statistic, Available 
Room dan berbagai informasi lainnya Anda 
dapatkan secara real-time.

Mobile Application



24/7 Support

“Ketika kami mengalami kendala 

dalam penggunaan Power Pro Hotel 

System, kami cukup mengirimkan 

email atau menghubungi 

Maintenance dan Support team 

dari Power Pro Hotel System yang 

selalu stand by dengan ramah 

dan siap membantu sehingga 

langsung mendapatkan solusi dan 

penyelesaian.”

Sudarniati Nellasari 
Front Office Supervisor 

Tijili Hotel Benoa

Full Testimonial



Sejak tahun 2012,

Power Pro Hotel System 

menyediakan dukungan 

7 hari x 24 jam.

Untuk menunjang support, Power Pro Hotel 
System membangun Customer Relationship 
Management (CRM) Software yang kami sebut 
Care and Collaboration (CnC).  

CnC dirancang dengan teknologi Cloud sehingga dapat 

digunakan dimanapun tanpa kendala lokasi support. CnC 

terhubung dengan Ticketing, E-Mail, Phone Caller ID, Phone 

Incoming dan Outgoing, terintegrasi dengan remote support 

API (Application Program Interface), Amazon Web service, 

Google Cloud, CCTV, Project Management, Job sheet, 

Dashboard, Reminder, Notification, File Sharing, Version History 

dan masih banyak lagi fitur yang dirancang untuk mendukung 

tugas para team support agar secepatnya dapat membantu 

menyelesaikan kesulitan yang dihadapi hotel Anda. 

Setelah delapan tahun CnC digunakan, tercatat 40 ribu email 

masuk, 180 ribu panggilan telepon, 110 ribu remote support API, 

25 ribu tiket diselesaikan. Berdasarkan data detail ini,  

kami dapat memastikan berapa orang Team Support kami  

yang harus siap sedia melayani Anda setiap saat.

Anda dapat menghubungi kami melalui:
Telephone: +62-21-450-7017 (Hunting line 6)
Email: support@powerpro.id
WhatsApp: +62-877-0050-7017

24/7 Support

Produk

Pelayanan

Pelanggan

Karyawan

Power Pro CnC
Tickets, Emails, Phone Calls, 
Missed Calls /Per Day;  
Per Customer/Month; Per Year 
and Total of All Categories



Head Office
Jln. Gading Kirana Utara Blok F10 No. 20 

Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara 14240, 

Indonesia

Phone : +62 21 450 7017

Whatsapp: +62 877 0050 7017

Fax      : +62 21 458 438 05

Mobile : +62 811 757 491

E-support: support@powerpro.id

Bali Office
Jln. Mahendradatta No. 18C, Denpasar Barat, 

Denpasar, Bali, Indonesia

Mobile : +62 851 0749 1117

Malaysia
Ebahn Solution, Sdn.Bhd

USJ 10/1B No.4, 2nd Floor

Subang Jaya 476620,Selanggor

Darul Ehsan, Malaysia

Phone : +603 5634 1828

              +603 5634 9829

Email: jwong@ebahn-solutions.com



Power Pro Hotel System
PT. Infotek Jaya Makmur
+62 21 450 7017

www.powerpro.id


