
SOLUSI RUANG 
BERKAS 

 

MENGALIHDAYAKAN 

ONSITE ANDA 
OFFSITE BUKAN BERARTI OFFLINE – MENJAGA AKSES PADA 

BERKAS SAMBIL MENGURANGI BIAYA DAN MENGHEMAT RUANG

RUANG BERKAS   

DAN 

SUMBER DAYA YANG 

BERFOKUS PADA APA 

YANG PALING PENTING 

BAGI BISNIS ANDA 

Anda memerlukan akses reguler terhadap berkas dan arsip penting, tetapi 

mengelola dokumen dan alur kerja dengan jumlah yang terus meningkat dalam 

ruang-ruang berkas lokal memakan ruang penyimpanan yang berharga, 

memberikan beban berlebih kepada staf dan menyebabkan perusahaan Anda 

berisiko kehilangan informasi dan pelanggaran kepatuhan. Saat perusahaan Anda 

beralih ke cara kerja digital dan melibatkan lebih banyak pegawai jarak jauh, Anda 

perlu memikirkan kembali strategi ruang berkas Anda. 

 
Solusi Ruang Berkas Iron Mountain mereplikasi ruang berkas Anda dalam 

lingkungan penyimpanan yang aman di lokasi yang berbeda (offsite). Berkas Anda 
disimpan dan dikelola di fasilitas kami yang aman dan memenuhi syarat oleh staf 
ahli kami dengan menggunakan sistem pemberkasan Anda. 

 

 
 

FITUR UTAMA 

Solusi Ruang Berkas kami berisi semua elemen yang Anda butuhkan untuk 

mengelola berkas dan arsip aktif Anda: 

 
FASILITAS YANG DIBUAT KHUSUS  

Lindungi berkas Anda pada pusat arsip khusus yang menyediakan kontrol 

lingkungan, keamanan, dan akses tingkat lanjut. Solusi kami dibuat sesuai 

dengan standar peraturan yang terketat dan dikelola oleh pegawai Iron 

Mountain yang dilatih untuk mengikuti proses kepatuhan. Berkas Anda akan 

disimpan di rak terbuka untuk akses cepat dan pengelolaan penyimpanan 

yang mudah. 

 
OPERASI RUANG BERKAS DAN KEPEGAWAIAN 

Iron Mountain dapat mereplikasi operasi ruang berkas Anda saat ini dan 

mengikuti proses Anda untuk pelabelan, pengkodean, pemasukan berkas, 

peletakan berkas, dan pemenuhan permintaan. Untuk akses mudah dan 

audit cepat, berkas akan di-barcode untuk memastikan ketertelusuran. Staf 

khusus yang disediakan oleh Iron Mountain melakukan semua kegiatan 

pengelolaan informasi. 
 

 
 
 
 
 
 

JASA PENCITRAAN UNTUK AKSES CEPAT PADA BERKAS PRIORITAS TINGGI 
Jasa Image on Demand™ Iron Mountain menjamin berkas Anda dikirim dengan tepat 
waktu. Pindai dokumen untuk memfasilitasi pengiriman cepat dan memungkinkan 
informasi historis diintegrasikan dengan sistem Pengelolaan Konten Elektronik (ECM) 

dan/atau sistem arsip Anda. 

IRONMOUNTAIN.COM.ID 
 

https://www.ironmountain.co.id/id/


KEUNTUNGAN 

> Mendukung tenaga kerja jarak jauh 

dengan akses cepat pada berkas 

Anda melalui jasa Image on 

Demand™ yang cepat dan mudah 

diakses. 
 

 
DUKUNGAN TRANSFORMASI DIGITAL 

Iron Mountain memiliki peralatan, 

personel terlatih, dan keahlian untuk 

mengelola transformasi digital alur kerja 

Anda — mulai dari mendigitalkan 

dokumen yang ada hingga 

memanfaatkan solusi penyimpanan cloud 

kami untuk kemudahan akses dan 

berbagi. 

 

MANFAATKAN JASA IRON 

MOUNTAIN TAMBAHAN 

JASA RELOKASI INVENTARISASI 

Para ahli Iron Mountain dapat membersihkan, 

mengemas, dan menyediakan transfer berkas 

point-to-point dari ruang berkas Anda di lokasi 

yang sama (onsite) ke ruang berkas di lokasi 

yang berbeda (offsite) ke dalam pusat arsip 

kami yang aman di mana sistem pemberkasan 

Anda akan tetap digunakan. 

 
PEMUSNAHAN ARSIP SECARA SAH 

Kami memastikan pemusnahan 

arsip Anda secara sah. 

 
TINGKATKAN FOKUS ANDA 

DENGAN STAF AHLI 

Lebih fokus pada bisnis pokok Anda dengan 

memanfaatkan jasa Staf Iron Mountain 

Onsite. Para profesional pengelolaan arsip 

kami yang telah diseleksi dan berpengalaman 

tersedia untuk mendukung ruang berkas dan 

 
operasi pusat arsip perusahaan, termasuk 

penarikan kembali, pemberkasan kembali, 

dan pemasukan berkas. Dengan 

pengalaman bertahun-tahun dalam praktik 

terbaik, pengelolaan kebijakan, dan 

pelaksanaan yang konsisten, jasa staf 

kami dapat membantu Anda mencapai 

program yang sesuai dan hemat biaya. 

 
 OFFSITE BUKAN BERARTI OFFLINE 

Anda dapat mencari, melacak, dan menarik 

kembali berkas menggunakan portal online 

Iron Mountain. Anda juga dapat melihat 

laporan untuk membantu Anda mengelola 

inventarisasi Anda sepanjang siklus 

hidupnya, termasuk menempatkan berkas 

dalam penangguhan hukum atau meminta 

pemusnahan berkas yang siap untuk 

dibuang. 

 

Hanya dengan beberapa klik, Anda dapat 

menelusuri inventarisasi Anda di lokasi 

yang berbeda (offsite) dan menemukan apa 

yang diperlukan untuk memenuhi 

permintaan internal atau eksternal. Anda 

dapat mengatur agar berkas dapat dipindai 

dengan cepat dan dikirim secara digital, 

atau meminta agar berkas fisik asli 

dikembalikan kepada Anda. Anda akan 

membebaskan ril estat dan staf yang 

berharga — tanpa mengorbankan visibilitas 

dan akses cepat pada berkas aktivitas 

tinggi. 

> Menjaga sumber daya Anda tetap 

fokus pada tujuan utama sementara 

personel terlatih kami mendukung 

tugas harian untuk penarikan 

kembali berkas, pemberkasan 

kembali, pemasukan berkas, dan 

peletakan berkas. 

 
> Tag barcode pada tingkatan 

berkas untuk mempercepat 

Anda menemukan apa yang 

dibutuhkan dan menyelesaikan 

audit dengan mudah. 

 
> Kemampuan untuk 

mempertahankan alur kerja 

yang didorong oleh berkas 

aktif Anda. 

 
> Penagihan sederhana dengan 

opsi untuk harga paket. 

 
> Mendukung transformasi 

kertas pada digital Anda. 

 

> Menyimpan berkas di 

lokasi yang berbeda 
(offsite) yang 
memungkinkan Anda 
melanjutkan operasi 
bisnis penting jika terjadi 
bencana 

 

 

KAMI MELINDUNGI APA YANG PALING BERHARGA BAGI ANDA 

+62 21 3973 9999 | IRONMOUNTAIN.COM.ID 
  

TENTANG IRON MOUNTAIN   
Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM), didirikan pada tahun 1951, adalah pemimpin global dalam jasa penyimpanan dan pengelolaan informasi. 

Dipercaya lebih dari 220.000 organisasi di seluruh dunia, dan dengan jaringan ril estat lebih dari 85 juta kaki persegi yang tersebar di lebih dari 1.400 

fasilitas di sekitar 50 negara. Iron Mountain menyimpan dan melindungi miliaran aset informasi, termasuk informasi bisnis penting, data yang sangat 

rahasia, dan artefak budaya dan sejarah. Memberikan solusi yang mencakup penyimpanan aman, pengelolaan informasi, transformasi digital, pemusnahan 

aman, serta pusat data, penyimpanan seni dan logistik, dan layanan cloud. Iron Mountain membantu perusahaan menurunkan biaya dan risiko, mematuhi 

peraturan, pemulihan dari bencana, dan memungkinkan cara kerja digital. Kunjungi www.ironmountain.com untuk informasi lebih lanjut. 

© 2020 Iron Mountain Incorporated. Hak cipta dilindungi UU. Iron Mountain dan desain mountain adalah merek dagang terdaftar Iron Mountain Incorporated di A.S. dan 
negara lainnya. Semua merek dagang dan merek dagang terdaftar lainnya adalah properti dari pemiliknya masing-masing. 
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