
Inixindo Jogja 
 

Siapa Inixindo Jogja? 

Lebih dari sekadar tempat kursus jaringan komputer Jogja, Inixindo Jogja adalah 

konsultan Smart City dan lembaga training IT profesional. Didukung oleh 

konsultan dan tutor yang andal, Inixindo Jogja percaya diri untuk membuktikan 

kemampuannya di bidang IT. Lembaga training ini menawarkan produk unggulan 

kepada perusahaan dan instansi pemerintah di seluruh Indonesia. 

 

Produk Inixindo Jogja 

Inixindo Jogja menawarkan produk yang sangat bervariasi terkait pelatihan SDM di 

bidang IT, master plan tata kelola IT di daerah, dan pengembangan Smart City. 
Berikut produk Inixindo Jogja selengkapnya: 

❖ IT Training 

Kebutuhan akan IT dalam organisasi masa kini sudah tidak terhindarkan lagi. 

Akibatnya, Anda pun membutuhkan SDM yang andal dalam memanfaatkan IT. 

Solusinya? 

Ada Inixindo Jogja yang menawarkan banyak produk training TIK, di antaranya: 

Data Center, Automasi Perkantoran, Infrakstruktur Jaringan, Database, Geographic 

Information System, Keamanan Informasi, Server, dan Aplikasi Multimedia. Inixindo 

juga merupakan tempat kursus Android Jogja. 

❖ IT Solution 

Bagi Anda yang ingin membangun dan mengembangkan sistem IT di perusahaan 

atau instansi Anda, Inixindo Jogja akan memberikan solusi berupa IT Life Cycle. 

Merupakan sistem yang komprehensif, IT Life Cycle meliputi seluruh tahapan 

berkelanjutan dari perencanaan sampai monitoring dan evaluasi penerapan IT. 

Melalui IT Life Cycle inilah, Inixindo Jogja dapat membantu Anda memastikan 

penerapan IT di perusahaan atau instansi Anda berjalan lancar.   

❖ IT Consultant 

Sebagai konsultan IT terdepan, Inixindo Jogja dapat membantu pemerintah 

menganalisis, menyusun, membangun, dan mengembangkan Smart City, sebuah 

model “Kota Pintar” yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan daerah. 

Dalam prosesnya, Inixindo Jogja selalu mengikuti peraturan terkait yang ada di 
Indonesia. 



❖ Assessment Center 

Menganalisis kemampuan IT pegawai semakin mudah dan akurat dengan Inixindo 

Assessment Center. Inixindo Jogja akan memberikan metode penilaian yang paling 

sesuai, misalnya tes tertulis, praktik, wawancara, atau metode gabungan. Topik 

kemampuan yang dinilai pun bervariasi, misalnya Keamanan Informasi, Manajemen 
Risiko, Desain Arsitektur, dan Pengembangan Aplikasi. 

❖ IT Certification 

Sertifikasi di bidang IT dapat menjadi bukti kemampuan yang bermanfaat besar 

dalam pengembangan karier Anda. Dapatkan sertifikasi teknologi informasi dari 

Inixindo Jogja agar kemampuan Anda diakui secara nasional dan internasional. 

 

Mengapa Anda Harus Memilih Inixindo Jogja? 

❖ Inixindo Jogja didukung oleh tutor yang profesional, bersertifikat internasional, 

dan memiliki kompetensi andal dalam memberikan pelatihan. 

❖ Berkantor di Jogja yang terkenal dengan budaya hangat dan bersahabat, tim 

Inixindo Jogja selalu ramah dalam memberikan pelatihan dan konsultasi. 

❖ Pelatihan dan konsultasi Inixindo Jogja mengedepankan jaminan mutu dan 

selalu mengikuti perkembangan teknologi terbaru. 

❖ Inixindo Jogja memiliki fasilitas lengkap untuk melakukan pelatihan TIK 

dengan nyaman, di antaranya: Ruang Pelatihan, Akomodasi, Ruang Makan, 

Layanan Antar Jemput, Edupark, Pusat Suvenir, Charger Corner, Internet 

Corner, Fasilitas Olahraga, Front Office, dan Taman Belakang. 

❖ Inixindo Jogja adalah lembaga training tepercaya dan berpengalaman dalam 

melatih dan memberikan konsultasi kepada klien-klien besar, di antaranya: 

Perusahaan swasta ✓ 

BUMN ✓ 

Instansi pemerintah ✓ 

Lainnya ✓ 

 

 

 


