Kehadiran MySDN Cloud VPN Mendapat
Respon Positif dari Kalangan IT Korporasi
Jakarta, 29 September 2016 – Sukses dengan peluncuran product MySDN- Cloud VPN di
Indonesia di April 2016 lalu, MyRepublic terus melakukan kegiatan pengenalan produk tersebut
ke kalangan korporasi melalui beragram program menarik yang terus diadakan. Kali ini
MyRepublic mengadakan “Discovery Workshop” yang didukung oleh Nokia Network sebagai
mitra produk MySDN.
Discovery Workshop yang di selenggarakan pada tanggal 28 September 2016 di Jakarta di
tujukan untuk para rekan distributor penjualan MySDN serta para korporasi potensial.
Diharapkan melalui workshop ini dapat memberikan informasi lengkap seputar teknollogi
MySDN – Cloud VPN dan manfaat bagi bisnis.
Dengan MySDN – Cloud VPN, pengembangan bsinis dari satu cabang ke cabang lain menjadi
sangat cepat dan efesien. Penambahan cabang dapat langsung di lakukan hanya dengan
penambahan perangkat mudah yang pengoperasiannya dapat di kontrol langsung oleh user
tanpa harus supervisi oleh support dari team IT khusus. Terlebih, MySDN – Cloud VPN dapat
bekerja menggunakan jaringan internet provider manapun membuatkan menjadi sangat
flexible namun dengan tingkat security yang optimal.
“Kami sangat gembira dengan keberhasilan produk MySDN – Cloud VPN di Indonesia. Produk ini
mendapat tanggapan luar biasa dari pelaku IT Korporasi besar karena dapat membantu
menghubungkan cabang-cabang korporasi dengan cepat dan efesient. Dalam hitungan hari
sudah bisa terkoneksi. Hal ini sangat berbeda dengan teknologi konvensional yang ada di mana
membutuhkan waktu lama dan capex yang sangat besar.” ujar Fred Rees Managing Director
Enterprise Business.
Sejak di luncurkan pada bulan April 2016 lalu, MySDN – Cloud VPN telah mendapatkan
tanggapan sangat positif di kalangan korporasi yang membutuhkan koneksi jaringan dan
sharing data antar cabang. Seperti perbankan, asuransi, mining, oil & gas, retail chain menjadi
potensial target pemasaran produk ini. Saat ini produk MySDN – Cloud VPN telah terinstall di
lebih dari 10 titik dan hingga di targetkan mencapai lebih dari 200 titik hingga akhir tahun ini.
Untuk informasi lebih lanjut sehubungan dengan produk MySDN – Cloud VPN, dapat
mengunjungi website www.myrepublic.co.id/busines.

