Siaran Pers

Tingkatkan Produktivitas dan Efisiensi Biaya, Acer Perkenalkan
Solusi IoT; Solusi Acer Smart Water, Smart Power dan Lighting
Solutions serta Smart Agriculture untuk Dukung Industri 4.0
Rangkaian solusi dengan kemampuan teknologi IoT yang ditawarkan oleh Acer, membantu
perusahaan dan pelaku bisnis meningkatkan produktivitas dan efisiensi biaya melalui konektivitas
antar perangkat.

Jakarta, 23 Agustus 2019 – Acer memperkenalkan solusi Smart Water, Smart Power, Smart Lighting,
dan Smart Agriculture sebagai solusi berteknologi Internet of Things (IoT) yang menghubungkan
beberapa perangkat dalam satu integrasi jaringan untuk memberikan informasi real-time dan
keputusan sesuai dengan kebutuhan organisasi di Indonesia. Seluruh solusi yang diperkenalkan
menunjukkan kesiapan Acer dalam membantu perusahaan dan pemerintah mewujudkan smart city
pada 2020 dengan melakukan transformasi digital, sekaligus mempersiapkan pelaku bisnis
mengimplementasikan Industry 4.0. Solusi tersebut juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi
warganya, membuat kota semakin efektif dan efisien serta meningkatkan daya saing pertumbuhan
ekonomi.
“Kami bangga kini Acer sebagai perusahaan teknologi yang menyediakan hardware dan solusi yang
end-to-end juga dapat berperan aktif dalam menyambut era Industry 4.0 dan membantu pemerintah
serta pelaku bisnis dalam mewujudkan smart city pada 2020. Ini tentu sejalan dengan misi pemerintah
untuk membangun Indonesia sebagai kekuatan ekonomi digital di Asia. Kolaborasi antara swasta,
pemerintah dan penyedia solusi, merupakan tiga hal penting dalam komponen smart city, dan kami,
di Acer, sudah mempersiapkan semua perangkat tersebut untuk bersama-sama membantu
perusahaan dan pemerintah melakukan transformasi digital menuju smart city.” Ujar Riko Gunawan,
Head of Commercial Products and Solution Acer Indonesia

Rangkaian Solusi IoT Acer untuk Penerapan Smart City di Indonesia
Solusi Smart Water dari Acer, memberikan keleluasaan pada perusahaan dan pemerintah setempat
dalam mengelola ketersediaan air minum bagi warganya. Solusi ini juga menghubungkan informasi
terkini bagi warga dan perusahaan yang ingin mendapatkan kualitas air dan distribusi air yang
terkendali, terutama bagi konsumen perusahaan besar, seperti perusahaan agribisnis. Bagi konsumen
pada tingkat rumahtangga, solusi ini juga memberikan fitur pelaporan secara real-time mengenai
pemakaian air. Pemanfaatan solusi Smart Water sudah diimplementasikan di Kaosiung, Taiwan, bagi
perusahaan agribisnis lokal yang membutuhkan distribusi air yang berkualitas untuk irigasi sawah dan
peternakan ikan. Implementasi Smart Water di Kaohsiung meningkatkan efisiensi penggunaan air
sebesar 15% dibandingkan saat perusahaan agribisnis tersebut belum menerapkan solusi Smart
Water.

Acer Smart Water merupakan solusi komprehensif yang terdiri dari rangkaian teknologi untuk
memenuhi berbagai kebutuhan berbeda yaitu,
1. Water Quality System merupakan solusi untuk memenuhi kebutuhan industri terhadap
ketentuan peraturan pemerintahan yang berlaku mengenai pemantauan kualitas air pada
industri besar
2. Survey/penelitian menunjukkan terjadinya kebocoran penggunaan air yang cukup tinggi
hingga 40% (misalnya dalam distribusi, atau penggunaan industri) di negara berkembang.
Water Flow System merupakan solusi untuk memantau dan meningkatkan efektivitas
penggunaan dan distribusi air pada tingkat industri atau kawasan
3. Smart Water Meter merupakan solusi dengan teknologi wireless LORA memungkinkan rumah
tangga mengirimkan data penggunaan air secara otomatis dan wireless sehingga mudah
dipantau oleh perusahaan penyedia air.
Solusi Smart Power dan Smart Lighting, merupakan solusi berteknologi IoT yang memudahkan
perusahaan dan pemerintah dalam mengatur pemakaian konsumsi energi listrik untuk penerangan
kota, gedung dan instalasinya. Solusi ini dapat mengatur kapan konsumsi daya listrik lebih diperlukan
atau harus dikurangi, sehingga pengguna bukan saja menghemat biaya tapi juga memberikan daya
lebih lama lagi untuk pemakaian listrik di hari lain.
Terakhir, adalah solusi Smart Agriculture yang membantu perusahaan agribisnis dan petani dalam
meningkatkan hasil panen dengan cara memberikan informasi data tentang informasi cuaca dan
kondisi tanah, kapan waktu tanam dan panen yang tepat. Solusi ini juga membantu petani untuk
mengetahui tingkat pertumbuhan dan menghindari kerugian gagal panen akibat cuaca atau hama.
Seluruh solusi IoT Acer yang diperkenalkan sudah mulai ditawarkan untuk pasar Indonesia. Temukan
informasi lebih lanjut mengenai teknologi dan solusi commercial Acer untuk bisnis dan pemerintahan
pada halaman www.commercial.acerid.com.

***
Tentang Acer
Didirikan pada tahun 1976, Acer sekarang menjadi salah satu perusahaan ICT terkemuka di dunia dan telah hadir di lebih dari
160 negara. Acer melihat ke masa depan, berfokus untuk menciptakan dunia di mana perangkat keras, perangkat lunak dan
layanan saling menyatu untuk membuka kemungkinan baru bagi konsumen dan bisnis. Dari teknologi yang berorientasi
kepada layanan hingga Internet of Things, gaming dan Virtual Reality, 7000+ karyawan Acer berdedikasi untu kriset, desain,
pemasaran, penjualan, dan dukungan produk serta solusi yang memutuskan hambatan antara manusia dan teknologi.
Silakan kunjungi www.acer.com untuk informasi lebih lanjut.

Tentang Acer Indonesia
Acer Indonesia mulai beroperasi tahun 1998 dan saat ini telah menjadi pemain utama di industri PC Indonesia. Acer mencatat
pertumbuhan yang stabil dan positif di pasar Indonesia, terbukti dengan berhasil menjadi merek No.1 untuk kategori laptop
selama 8 tahun berturut-turut dan No.1 untuk kategori PC selama 7 tahun berturut-turut di Indonesia (IDC PC Tracker &
Gartner Inc). Prestasi tersebut sekaligus menempatkan Acer sebagai merek laptop dan PC pilihan masyarakat Indonesia,
terbukti dengan berbagai penghargaan bergengsi yang diterima Acer, di antaranya: Top Brand Award selama 12 tahun

berturut-turut, Indonesia Best Brand Award, Customer Service No.1 di Indonesia untuk kategori laptop, Indonesian Customer
Satisfaction Award selama 11 tahun berturut-turut, termasuk mendapatkan penghargaan internasional sebagai The Most
Socially Devoted Brand di Facebook untuk Kategori Elektronik untuk layanan pelanggan melalui media sosial dari
www.socialbakers.com. Acer berkomitmen untuk menjalin komunikasi tanpa batas dengan konsumen di seluruh Indonesia.
Hal ini diwujudkan melalui jaringan layanan purnajual yang dapat ditemui di 106 lokasi di 84 kota di Indonesia, Acer Contact
Center dengan tarif lokal 1500-155, serta layanan melalui media sosial selama 24 jam setiap harinya.
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