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“Apa yang Anda butuhkan untuk 
memulai bisnis? Ada tiga hal 

sederhana : lebih mengenal produk 
Anda sendiri daripada orang lain, 
mengenal pelanggan Anda, dan 
memiliki hasrat yang membara 
untuk sukses.” – Dave Thomas



4 Alat Teknologi yang Harus 
Diketahui Setiap Pemimpin 

Bisnis
1. Alat komunikasi tempat kerja
2. Alat manajemen sumber daya manusia
3. Alat manajemen hubungan pelanggan
4. Alat penyimpanan Cloud



Workplace 
Communication Tools

Komunikasi itu salah satu 
bagian terpenting dari 
setiap bisnis yang 
sukses. Berdasarkan 
survei terhadap 400 
perusahaan, Laporan 
Holmes memperkirakan 
bahwa miskomunikasi di 
tempat kerja merugikan 
organisasi rata-rata 
$62,4 juta per tahun. 

Hal itu perlu menggunakan 
alat komunikasi untuk 
mengurangi 
miskomunikasi, 
meningkatkan 
produktivitas karyawan 
dan mempermudah 
komunikasi di tempat 
kerja. Terdapat aplikasi 
Slack dan Google Chart 
untuk pengiriman pesan 
cepat.



Human Capital 
Management Tools

Bisnis membutuhkan 
banyak aset untuk 
beroperasi dengan lancar 
dan efisien. Menerapkan 
sistem Manajemen Sumber 
Daya Manusia (HCM) untuk 
membantu memastikan 
bisnis Anda menemukan 
bakat berkualitas dan 
menyediakan platform 
sentral bagi karyawan baru 
untuk orientasi, pelatihan, 
penilaian, dan pelacakan 
tujuan.

Memperoleh talenta 
berkualitas sangat 
penting untuk kesehatan 
dan pertumbuhan tempat 
kerja.



Customer Relationship 
Management Tools

Mempertahankan hubungan pelanggan yang positif 
sering kali menjadi kunci model bisnis yang sukses 
dan menguntungkan. 

Dengan memanfaatkan CRM, bisnis anda akan 
memiliki keunggulan pengumpulan data pelanggan 
yang terpusat dan memberi seluruh informasi penting 
perusahaan anda tentang pelanggan anda. Ini 
termasuk: komunikasi pelanggan, pembelian, harga 
yang mereka bayar, dan banyak lagi—semua dalam 
satu lokasi terpusat.



CRM juga menyediakan 
platform untuk menjalankan 
kampanye pemasaran dan 
meningkatkan kemampuan 
perusahaan untuk 
menghasilkan materi 
pemasaran yang ditunjukkan 
kepada pelanggan.

Cloud Storage 
Tools

Penyimpanan informasi 
adalah sesuatu yang 
dibutuhkan semua bisnis, 
tetapi tugas menyimpan 
semua data itu memerlukan 
ruang server yang besar.

Dengan menggunakan 
layanan penyimpanan 
cloud, semua 
kerumitan 
penyimpanan data di 
situs dapat dihindari 
dan informasi 
perusahaan akan jauh 
lebih aman.



"Membuka usaha sendiri 
tidak butuh ijazah dan latar 
belakang pendidikan. Apa 

yang anda butuhkan adalah 
kemauan dan semangat 

untuk memulai."
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