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Latar Belakang

Kebutuhan akan akses internet dewasa ini sangat tinggi, baik
untuk mencari informasi, artikel, pengetahuan terbaru atau bahkan hanya
untuk chating. Untuk mengetahui pemakaian data yang keluar masuk
dari pengunjung atau sekedar mendownload halaman website ke PC
nya, atau meng upload gambar/file dan sebagainya oleh anda atau
penyedia
jasa
layanan
internet
bisa
menggunakan Bandwidth
Management. Bandwidth adalah banyaknya data dalam satuan bits per
second yang dapat ditranmisikan lewat sebuah medium jaringan dalam
satu satuan waktu.
Pembagian bandwidth atau dengan kata lain memanage bandwidth
pada setiap host/user adalah satu bagian yang penting untuk dilakukan
bagi penyedia layanan internet.
Bandwidth limiter dengan menggunakan mikrotik OS adalah salah
satu bentuk management bandwidth yang sangat profesional dan
efisien digunakan oleh setiap penyedia layanan jasa internet karena dengan
menggunakan bandwidth limiter setiap host/user
akan
mendapatkan
bandwidth dengan kadar atau ukuran yang sama tanpa mengganggu
bandwidth dari user/host yang lain.
BAYHOST adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa
penyedia internet RT-RW NET yang berlokasi di Jatinangor. Visi kami adalah
sebagai berikut:
1. Mengupayakan agar internet dapat sampai pada lingkungan pondok /
wisma/kosan sehingga upaya para mahasiswa/mahasiswi ataupun pengguna
non mahasiswa/mahasiswi bisa dengan mudah mengakses internet
2. Mensosialisasikan kepada masayarakat umum bahwa internet kini
bukan merupakan sesuatu yang mewah dan mahal tetapi menjadi murah dan
meriah.
3. Sebagai Internet Service terbaik khusus untuk daerah Jatinangor.

Untuk mencapai visi yang kami sebut di atas, maka misi kami
adalah:
1. Terkemuka dalam layanan karena support server kami 7 X 24
jam dan untuk techinal support yang berpengalaman selama 15 tahun
2. Melakukan riset berdasarkan kemajuan teknologi informasi
yang telah berkembang secara luar biasa khususnya untuk WiFi
Broadband, Internet Tanpa Pulsa Telepon, dalam rangka mencari dan
menemukan bentuk layanan akses internet yang murah dan meriah
bagi masyarakat umum dengan skala yang sangat terjangkau.
Bentuk Badan Usaha

Ruang lingkup BAYHOST saat ini ialah penyedia Jasa Internet
RT-RW Net, selain itu BAYHOST menyediakan fasilitasi Internet untuk
Kosan / Pondok / Wisma dengan jenis pemasangan Kabel dan WiFi
Internet Akses

Lampiran : 1 Lembar
Hal : Surat Penawaran Harga
Kepada Yth,
Calon Pelanggan
Dengan Hormat,
Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak yang telah menerima dan
menyempatkan waktu untuk membaca surat penawaran ini sehingga Bapak dapat
mempertimbangkan dan memilih produk yang kami tawarkan. Kami dari
BAYHOST FAST INTETNET ACCESS
sebagai salah satu penyedia jasa sistem komunikasi wireless, mencoba untuk memberikan
layanan dan solusi terbaik bagi setiap pelanggan di wilayah Jatinangor dan sekitarnya
yang membutuhkan layanan koneksi internet. Termasuk dalam layanan internet ini
nantinya setiap pelanggan akan memiliki hubungan/akses langsung ke BTS
Kami menawarkan fasilitas internet dengan pelayanan koneksi untuk :





RT/RW Net
Pemasangan Internet Kosan / Pondok / Wisma
Bandwith Management
Setting Mikrotik

Besar harapan kami, Bapak / Ibu dapat mempertimbangkan penawaran yang kami ajukan
ini. Apabila Bapak / Ibu membutuhkan informasi atau penjelasan yang lebih terperinci,
berikut kami lampirkan informasi mengenai jasa layanan yang kami berikan atau dapat
menghubungi
Office (0822 4200 0060)
Demikian hal ini kami sampaikan, kami menunggu kabar baik dari Bapak / Ibu. Atas
perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
BAYHOST SERVICE

Taufiq Al barr
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Keunggulan Bayhost








Perlalatan Instalasi

Daftar Harga Bandwith

Jaminan bandwith dimana koneksi yang diterima oleh pelanggan
adalah sesuai permintaan pelanggan dengan garansi Ratio yang
dijanjikan, baik untuk koneksi local maupun global internet.
Seluruh jaringan ditangani dan di control langsung oleh BAYHOST
Technical Support 09:00 – 21:00 X 7 hari.
Harga yang lebih kompetitif.
Upgrade dapat dilakukan seketika sesuai kebutuhan pelanggan.
Cepat dan Tanggap dalam menyelesaikan pekerjaan, maupun
melayani berbagai keluhan pelanggan sampai perangkat END
USER/KAMAR.
Peralatan Yang Dibutuhkan

BAYHOST akan menyediakan :
Peralatan yang dibutuhkan akan dipinjamkan selama berlangganan
Biaya pasang Rp 600.000
Free router mikrotik (di
pinjamkan)
Free setting mikrotik
Up to 4Mbps
Free hub (di pinjamkan)
Rp 400.000,-/bulan
Free AP wifii 1Q (di pinjamkan)
Free instalasi kabel wifii
Free maintenance & troubelshoot
Kostan end user/kamar

Up to 10Mbps
Rp 800.000,-/bulan

Up to 13Mbps
Rp 1.000.000,-/bulan

Biaya pasang Rp 200.000
Free router mikrotik (di
pinjamkan)
Free setting mikrotik
Free hub (di pinjamkan)
Free AP wifii 2Q (di pinjamkan)
Free instalasi kabel wifii
Free maintenance & troubelshoot
Kostan end user/kamar
Free biaya pasang
Free router mikrotik (di
pinjamkan)
Free setting mikrotik
Free hub (di pinjamkan)
Free wifi 2Q (di pinjamkan)
Free instalasi kabel wifii
Free maintenance & troubelshoot
Kostan end user/kamar

Subsidi perkamar
Rp. 50.000,- capacity 4Gb
per user/kamar

Maintenance & troubelshoot
Setting mikrotik (anti lag)
Rp. 400.000,- /bln
Instalasi networking

Free biaya pasang (maksimal 5
kamar)
High speed perkamar up to
5MBps up/down
Alat hub dan wifii di pinjamkan
Free setting router mikrotik dan
alat
Free maintenance & troubelshoot
Kostan end user/kamar
Free maintenance & troubelshoot
end user/kamar sebanyak 30
Free router mikrotik (di
pinjamkan)
Free setting mikrotik
Negotiable

BERGABUNGLAH SEKARANG!!!

TINGKATKAN VALUE & PERFORMANCE KOSTAN ANDA DENGAN SERVICE BAYHOST

Office:

Jln. GKPN No. 1 Jatinangor
No HP: 082242000060
bayhostinternet@gmail.com

