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Modular UPS

Rak & Aksesoris

Smart Solution

DKSH adalah Distributor Eksklusif dan Penyedia Layanan Resmi Emerson Network Power/Vertiv di
Indonesia. Lini Bisnis Aplikasi Industri Khusus menawarkan solusi perangkat keras dan perangkat lunak
yang cerdas dan cepat untuk pengelolaan tenaga, panas dan infrastruktur. Kami menyediakan layanan
yang komprehensif untuk UPS, manajemen thermal serta manajemen rak dan pusat data
Produk dan fokus layanan
Solusi untuk bidang kritikal
Portofolio produk terluas dari grid ke chip
untuk mendukung fasilitas kritikal Anda
Basis spesialis dan pengetahuan
Didukung oleh teknisi industrial yang
terlatih dan berpengalaman di industri ini,
kami memberikan dukungan teknis
tingkat tinggi dengan teknologi terkini
(Chloride, Liebert, Trellis, Vertiv)
Solusi layanan total untuk
infrastruktur kritikal
Layanan kami membantu meminimalkan
potensi downtime di fasilitas kritikal,
meningkatkan kinerja dan kehandalan
sistem, memperpanjang umur peralatan
dan memastikan optimalisasi sistem.
Layanan ini mencakup ketersediaan tim
penilai, kontrak pemeliharaan,
pemantauan kinerja manajemen
profesional dan layanan untuk seluruh lini
produk

Fokus pelanggan
Program layanan kami didesain untuk
memastikan kebutuhan pelanggan kami
terpenuhi. Program kami berfokus pada
pelanggan dan meliputi manajemen
hubungan pelanggan, survei kepuasan,
solusi yang disesuaikan dengan ukuran
bisnis, bahkan dukungan bagi usaha
optimalisasi energi
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Dukungan bisnis
Penyebaran
Melalui layanan pusat data kami, Anda
dapat memilih berbagai tingkat layanan
sistem proteksi daya, area cakupan,
tanggapan darurat serta level perawatan
dan pencegahan
Optimalisasi: manajemen dan
perencanaan
Kami menawarkan penilaian profesional,
pengujian listrik dan dukungan manajemen
layanan untuk menerapkan praktik terbaik
yang meningkatkan kinerja pusat data
Anda.
Optimalisasi: operasional
Level tinggi untuk pemeliharaan sumber
daya kritikal Anda - pemeliharaan proaktif
yang secara signiﬁkan memperpanjang usia
produk, mengurangi investasi modal,
mengoptimalkan eﬁsiensi dan efektivitas
sistem serta meningkatkan ketersediaan
sistem secara keseluruhan.
Bisnis utama
Daya AC
Kami menghadirkan rangkaian lengkap
sistem daya AC Liebert® yang tidak
terputus dan distribusi daya terkait, dari
produk individual ke sistem terpadu
sehingga menjaga ruang jaringan, ruang
komputer dan pusat data tetap berjalan
dengan optimal
Rak dan lemari terintegrasi
Mengoptimalkan kebutuhan teknologi dan
kinerja untuk aplikasi IT dalam ruangan.
Kami memberikan solusi kabinet standar
terintegrasi
dan
disesuaikan
yang
memenuhi kebutuhan unik dan spesiﬁk,

Data Center solutions

Containerized solutions

mulai dari solusi rak Knürr dan Liebert untuk
ruang komputer dengan segala ukuran
hingga solusi terintegrasi yang meliputi set
alat pendingin, UPS dan manajemen kabel
dalam lemari khusus yang kokoh dan dapat
dikunci
Manajemen thermal
Mempertahankan suhu yang tepat untuk
menjaga
kinerja
peralatan.
Kami
memberikan "chip untuk ruang pendingin"
- rangkaian solusi pendinginan presisi
Liebert
yang
paling
komprehensif,
melindungi aplikasi kritikal dari perubahan
suhu sekecil apapun

Pengelolaan dan pemantauan
infrastruktur
Kami memberi kemudahan bagi bisnis
dewasa ini yang berbasis ROI melalui
pengelolaan infrastruktur yang
komprehensif, sistem pemantauan 24x7
dan layanan yang memberikan
pengawasan terus menerus terhadap
pusat data, ruang komputer dan lemari
jaringan, serta aplikasi nirkabel, wireline
dan aplikasi telekomunikasi perusahaan

Lini Bisnis Aplikasi Industri Khusus
Ÿ Hadir di 9 wilayah pasar: Australia,
Kamboja, Indonesia, Jepang, Korea,
Laos, Myanmar, Singapura, Taiwan
Ÿ 125 spesialis (60 penjualan dan 65
layanan)
Ÿ Aplikasi Industri Khusus menyediakan
berbagai produk dari para pemimpin
pasar dan merek internasional untuk
diaplikasikan pada bidang berikut:
peralatan pelapis, kompresor,
pembangkit listrik, mesin, teknologi
lingkungan, pengolahan makanan,
kemasan, perawatan panas, percetakan
dan pompa.

Tentang DKSH

Unit Bisnis Teknologi DKSH

Ÿ Secara publik terdaftar di SIX Swiss

Ÿ Layanan Ekspansi Pasar terdepan untuk

Exchange sejak Maret 2012, DKSH
adalah perusahaan global yang
berkantor pusat di Zurich, Swiss
Ÿ Dengan 825 lokasi bisnis di 37 wilayah
pasar - 800 di antaranya di Asia - dan
31,970 staf khusus, DKSH menghasilkan
penjualan bersih CHF 11.0 miliar pada
tahun 2017
Ÿ Dengan warisan Swiss yang kuat dan
empat unit bisnis - Barang Konsumsi,
Kesehatan, Bahan Kinerja dan Teknologi
– DKSH memiliki tradisi panjang dalam
berbisnis di dan dengan Asia serta
berakar kuat di masyarakat dan bisnis di
seluruh Asia Pasiﬁk.

berbagai barang investasi dan instrumen
analitis
Ÿ Bagi pelanggan kami, kami menawarkan
solusi total di bidang peralatan
pertanian, peralatan horeka, bahan dan
perlengkapan industri, peralatan
infrastruktur, mesin presisi, instrumentasi
ilmiah, semikonduktor, fotovoltaik dan
elektronik, berbagai aplikasi industri
khusus serta mesin tekstil
Ÿ Dengan 75 lokasi bisnis di 18 wilayah
pasar dan sekitar 1,250 spesialis,
termasuk 500 teknisi, Unit Bisnis
Teknologi menghasilkan penjualan bersih
CHF 404.2 juta pada tahun 2017
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