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PRESS RELEASE 
 

Biznet GIO Nusantara Hadirkan GIO Box Enterprise 

Jakarta, 20 September 2016 – Setelah resmi meluncurkan layanan GIO Box dan jajaran layanan Cloud terbaru pada 
Mei 2016 yang lalu, Biznet Gio Nusantara (Biznet GIO), perusahaan joint venture antara Biznet dengan Internet 
Initiative Japan Inc. (IIJ), kini menghadirkan layanan GIO Box Enterprise terbaru, yaitu layanan Cloud untuk file 
sharing dan kolaborasi online sebagai media penyimpanan untuk kebutuhan komersial yang aman, sebagai media 
menyimpan, melakukan sinkronisasi dan sharing data penting perusahaan. 
 
GIO Box Enterprise dirancang untuk menjadi solusi bagi perusahaan sebagai media penyimpanan, sharing dan 
pengaturan data perusahaan, dengan metode pengoperasian yang mudah dan aman, serta dengan berbagai fitur 
pengaturan data penting lainnya. Sebagai solusi terbaik untuk perusahaan yang membutuhkan layanan penyimpanan 
dan sharing data penting perusahaan, GIO Box Enterprise menawarkan fitur-fitur yang memberikan layanan terbaik, 
termasuk: 
 

- Keandalan Tinggi 
GIO Box Enterprise dibangun dengan teknologi GIO Cloud, yang menghadirkan keandalan dengan hardware, 
software dan sistem redundancy terbaik. 

 
- Koneksi Lebih Cepat 

Infrastruktur GIO Box Enterprise berlokasi di Indonesia, sehingga koneksi lebih cepat dan stabil dibandingkan 
dengan layanan yang ada di luar negeri. 
 

- Jaringan yang Sangat Aman 
Keamanan merupakan yang utama bagi kami. Data para pengguna layanan GIO Box Enterprise ditransfer 
melalui koneksi https yang aman. 

 
- Terintegrasi dengan Infrastruktur TI yang Sudah Ada 

Arsitektur GIO Box Enterprise yang terbuka dapat diteruskan dengan API yang simple namun handal, untuk 
aplikasi dan plugin. Sistem ini mendukung integrasi yang dapat disesuaikan, memungkinkan pengguna untuk 
mengintegrasikannya dengan workflow dan perangkat yang sudah ada.  
 

- Kontrol yang Mudah dan Lengkap 
Dengan GIO Box Enterprise, pengguna dapat mengakses data melalui web interface, sync client atau 
WebDAV yang memberikan platform untuk melihat, mensinkronisasi dan berbagi data antar perangkat 
dengan mudah. 

 
Dirancang untuk memberikan dukungan TI terbaik untuk perusahaan, GIO Box Enterprise menawarkan berbagai 
keunggulan untuk memastikan data penting dapat di-manage dan di-share dengan aman. GIO Box Enterprise juga 
menawarkan fitur-fitur seperti layanan dedicated, aplikasi desktop, aplikasi mobile, koneksi yang aman, dan enkripsi 
data. Namun, GIO Box Enterprise juga menawarkan fitur kolaborasi yang mencakup fitur group sharing, memberikan 
komen pada file, serta fitur aktivitas dan notifikasi. Terlebih lagi, layanan ini juga menghadirkan fitur scan virus, serta 
terkoneksi dengan direktori aktif dan halaman administrasi. 
 
“GIO Box Enterprise menawarkan banyak keunggulan bagi perusahaan dalam hal penyimpanan, sharing maupun 
pengaturan data. Kami mengerti bahwa saat ini semakin banyak perusahaan yang membutuhkan tempat 
penyimpanan atau fasilitas untuk berbagi data, maupun system pengaturan data itu sendiri, untuk memastikan data 
mereka aman dengan akses dan cara pengoperasian yang mudah. GIO Box Interface diharapkan dapat menjadi 
solusi terbaik bagi perusahaan untuk memiliki media penyimpanan, sharing dan pengaturan data, dan seperti layanan 
kami lainnya, GIO Box Enterprise tersedia dengan harga yang terjangkau, sehingga perusahaan dapat tetap fokus 
pada kegiatan operasional mereka tanpa harus khawatir akan tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk sistem 
pegaturan data oleh departemen TI,” ujar Andre Jenie, VP Sales Biznet GIO Cloud. 
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Untuk sistem operasi, GIO Box Enterprise dapat digunakan pada OS mobile yaitu Android, iOS dan Windows, dan 
Mac dan Linux untuk desktop. OS mobile dapat secara otomatis mengunggah gambar atau video yang diambil oleh 
pengguna dan disinkronisasikan dengan folder and file tertentu. GIO Box Enterprise juga menghadirkan fitur Calendar 
dan Contacts yang dapat menyimpan, sync, dan sharing data. Pengguna dapat dengan mudah berbagi Calendar 
dengan pengguna GIO Box Enterprise lainnya. 
 
Fitur Activity Feed and Notifications memungkinkan pengguna untuk terupdate mengenai apa saja yang terjadi pada 
data mereka, karena layanan GIO Box Enterprise menghadirkan feed yang aktif. Pengguna dapat melihat siapa saja 
yang mengirimkan file atau kapan file tersebut dibuat, direvisi, dihapus, ditambahkan komen atau ditandai dengan tag. 
Pengguna dapat mengakses feed melalui RSS, web interface, atau Desktop atau Mobile Clients. Notifikasi akan 
muncul sebagai pop up pada web interface serta pada client saat file baru diterima atau saat menerima undangan 
melalui calendar yang masuk. Terlebih lagi, pengguna juga dapat menikmati fitur Versioning dan Undelete, sehingga 
file yang telah dirubah and dihapus dapat dimunculkan kembali. File yang telah dihapus dapat dikembalikan dari 
folder trash. 
 
Fitur lainnya yang dimiliki oleh GIO Box Enterprise: 

- Kontrol fine-grained melalui akses data dan kemampuan sharing pengguna maupun grup 
- Sharing REST API, kontrol sharing dari aplikasi mobile dan desktop 
- Pengaturan quota lanjutan dengan perhitungan terkonfigurasi storage external 
- Pengembangan aplikasi pihak ketiga dengan REST API sharing. Akses ke fungsi utama yang mudah untuk 

pengembangan aplikasi dengan aplikasi GIO Box Enterprise yang handal dan webbooks, sesuai mode 
publikasi / berlangganan 

- Nama domain yang dapat disesuaikan dan sertifikat SSL 
- Tidak adanya batasan bagi pengguna untuk melakukan inspeksi, integrasi, perluasan dan modifikasi GIO Box 

Enterprise sesuai kebutuhan pengguna 
- Aplikasi anti virus akan melakukan scan otomatis setiap pengguna mengupload file baru 
- Sistem antarmuka yang mudah digunakan dengan menu pencarian, favourite, tag atau metode pencarian 

lainnya 
- Fitur editing dan preview mendukung aplikasi PDF, images, text files, Open Document, Word dan sebagainya 
- Integrasi DLAP / Direktori Aktif 
- Logging terintegrasi yang andal 

 
Untuk informasi lebih jelas mengenai GIO Box Enterprise dan layanan GIO Cloud lainnya, serta untuk informasi 
cakupan area silakan kunjungi website Biznet GIO Cloud di www.biznetgiocloud.com. 
 

---- 
 

Tentang Biznet 
Biznet merupakan perusahaan yang fokus di bidang telekomunikasi dan multimedia, yang memiliki komitmen untuk 
membangun infrastruktur modern dengan tujuan mengurangi kesenjangan digital Indonesia dengan negara 
berkembang lainnya. Biznet memiliki dan mengoperasikan jaringan Fiber Optic tercanggih dan data center terbesar di 
Indonesia. Untuk informasi lebih lanjutmengenai perusahaan, silakan kunjungi www.biznetnetworks.com. 
 
Tentang Internet Initiative Japan (IIJ)  
Didirikan ditahun 1992, Internet Initiative Japan Inc. (IIJ, NASDAQ: IIJI, Tokyo Stock Exchange TSE1: 3774) adalah 
salah satu penyedia akses internet dan solusi jaringan yang lengkap terkemuka di Jepang. IIJ dan grup 
perusahaannya menyediakan solusi jaringan yang terutama melayani pelanggan-pelanggan korporasi kelas high-end. 
Layanan IIJ meliputi sistem integrasi berkualitas tinggi, komputasi awan, pusat data, keamanan dan akses internet. 
Selain itu, IIJ telah membangun salah satu backbone internet terbesar di Jepang yang terhubung dengan Amerika 
Serikat, Inggris dan Asia. IIJ terdaftar pada NASDAQ di tahun 1999 dan pada bagian pertama Tokyo Stock Exchange 
pada tahun 2006. Untuk informasi lebih lanjut mengenai IIJ, silahkan kunjungi situs IIJ di http://www.iij.ad.jp/en.  
 
Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi: 
Renya Nuringtyas 

http://www.biznetgiocloud.com/
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