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smart campus

Transformasi digital kampus dengan
solusi yang terintegrasi.



“Pada era digitalisasi ini, kampus
perlu melakukan inovasi untuk
mengembangkan konsep
pendidikan Indonesia yang akan
mengubah mental bangsa agar
menjadi lebih kompetitif dan
inovatif.”

- Joko Widodo 
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smart campus

Lintasarta Smart Campus merupakan solusi ICT menyeluruh mulai dari 

penyediaan fasilitas infrastruktur IT yang  handal, platform dan sistem 

yang terintegrasi untuk manajemen perguruan tinggi, dan aplikasi 

mobile untuk setiap civitas akademika perguruan tinggi. Solusi

Lintasarta Smart Campus akan meningkatkan efisiensi serta kualitas 
perencanaan, pengelolaan keuangan, administrasi dan pengadaan, 

fasilitas kampus, dan kegiatan dosen serta mahasiswa menjadi jauh 

lebih cerdas dan efektif.

Digital Transformation With Integrated Solution

Smart Campus
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Solusi Lintasarta Smart Campus Di Dukung

Oleh Infrastruktur Dan Jaringan Lintasarta Yang Handal



Mengapa Lintasarta Smart Campus
menjadi pilihan terbaik untuk Anda?

Solusi Lintasarta Smart Campus

Memiliki SDM Yang Ahli
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di Indonesia
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Administrasi
Back-Office (ERP)

Sistem Administrasi Back Office (ERP) adalah sistem administrasi yang

terintegrasi dengan infrastruktur Lintasarta, yang memudahkan pegawai 

untuk menunjang kegiatan administrasi maupun operasional kampus 

sehari - hari. Solusi yang dimiliki Lintasarta mulai dari integrasi dengan 

sistem eksisting pada Perguruan Tinggi hingga lingkup akademik dan

operasional (back-office).



Purchasing/Expense

Alur permintaan barang / jasa yang terbagi untuk proses 

Akademik/non-akademik.

Inventory

Modul terkait daftar barang yang tersedia di gudang beserta 

perhitungan availability on-hand yang bersifat real-time.

Asset Management

Proses manajemen data asset, terkait informasi detail hingga 

depresiasi aset.

E-Procurement

Proses pengadaan (langsung/lelang) yang terintegrasi 

dengan modul budget, purchasing, inventory.

Financial

Proses keuangan yang terintegrasi dengan modul - modul 

pendukung lain.

Rp

Planning & Budgeting

Proses pengajuan anggaran kegiatan sesuai dengan standar 

biaya universitas dan terintegrasi dengan purchasing & 

keuangan.

Rp

Payroll

Proses penghitungan gaji (based on point pencapaian) yang 

terintegrasi dengan keuangan.

Rp

Administrasi
Back-Office (ERP)



Aplikasi
Mobile

Sistem Aplikasi Mobile Smart Campus adalah sistem berbasis

smartphone yang memudahkan mahasiswa, dosen, pegawai dan pihak lain 

dalam berkomunikasi dan bertransaksi. Fitur-fitur dalam aplikasi mobile 

ditujukan untuk menunjang kegiatan akademik maupun operasional 

kampus sehari-hari. Solusi yang dimiliki Lintasarta mulai dari integrasi 

dengan sistem eksisting pada Perguruan Tinggi hingga lingkup akademik 

dan operasional (back-office).



Fitur Untuk
Mahasiswa

Fitur Aplikasi Mobile

Pembayaran
Kuliah

Untuk pembayaran biaya 

selama perkuliahan, dan 

langsung terintegrasi dengan 

bank yang sudah  bekerjasama 

dengan perguruan tinggi.

Kalender
Akademik

Informasi Kalender Akademik 

yang terintegrasi dengan 

Sistem Informasi Akademis.

Nilai

Informasi Nilai yang terintegrasi 

dengan Sistem Informasi 

Akademis.

Kartu Rencana
Studi

Informasi KRS yang terintegrasi 

dengan Sistem Informasi 

Akademis.

Jadwal Kuliah

Jadwal kuliah, informasi 

akademik, e-ID, hingga absensi 

dengan QR Code.

Notifikasi

Notifikasi yang real - time untuk 

aktifitas yang terjadi dalam 

lingkup akademis.

Peminjaman
Buku

Peminjaman buku yang 

terintegrasi dengan Sistem 

Informasi Akademis.

Aduan

Memungkinkan mahasiswa/i 

untuk memberikan informasi 

yang terjadi secara real-time 

melalui Mobile App.

Pendaftaran

Proses pendaftaran calon 

mahasiswa/i.

Proses Akademik

Proses Akademik terkait Nilai, 

Ujian, hingga persiapan Tugas 

Akhir.

Kantin

Memungkinkan mahasiswa/i  

melakukan transaksi untuk 

membeli makanan dan 

minuman di kantin dengan 

skema Cashless yang

terintegrasi langsung dengan 

bank yang bekerjasama. 

Status
Kemahasiswaan

Fitur - fitur akademik yang 

terkait dengan Nilai, Ujian, dll.



Jadwal Kuliah

Jadwal mengajar yang 

terintegrasi dengan Sistem 

Informasi Akademis .

Absensi

Sistem absensi yang

menggunakan QR Code.

Notifikasi

Notifikasi yang real-time

terhadap kegiatan dalam

lingkup akademis.

Pegawai

Informasi kepegawaian.

Kantin

Memungkinkan Dosen melakukan 

transaksi untuk membeli makanan 

dan minuman di kantin dengan 

skema cashless yang terintegrasi 

langsung dengan bank yang 

bekerjasama. 

Fitur Untuk
Dosen

Fitur Aplikasi Mobile

Aduan

Memungkinkan Dosen untuk 

memberikan informasi yang 

terjadi secara real-time melalui 

aplikasi mobile.

Status
Pengajar

Proses pengaturan jadwal kelas 

dan Dosen.



Profil Tenant

Informasi profil dari pengnguna 

tenant yang berisi data lengkap 

pemilik usaha, jenis produk yang 

dijual dan portofolionya.

Saldo Penjualan

Saldo akumulasi dari total hasil 

penjualan yang dilakukan 

beserta history-nya.

Sewa Tenant

Berisi informasi kontrak 

kerjasama dengan pihak 

perguruan tinggi yang berisi 

informasi nomor kontrak, 

periode kontrak dan informasi 

lain.

Pembayaran

Fitur utama berfungsi untuk 

melakukan transaksi pada 

penjualan produk user tenant 

ke mahasiswa/i dan Dosen.

Fitur untuk melakukan 

pembayaran sewa ke pihak 

Perguruan Tinggi.

Fitur untuk melakukan 

pembayaran lain-lain yang 

dibebankan ke user tenant.

Izin

Berisi informasi surat keterangan 

standar uji makanan/minuman, 

uji Halal termasuk uji kebersihan.

Fitur Untuk
Tenant



Sejak tahun 1988,
Lintasarta memberikan
solusi terdepan untuk
menjawab segala
kebutuhan IT Anda.
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Head Office

Menara Thamrin 12th Floor 

Jl. M.H. Thamrin Kav. 3

Jakarta 10250 

T 14052

E support@lintasarta.co.id

Customer Support

Jl. T.B. Simatupang Kav.10

Jakarta 12430 

T 14052

F 6221 759 24000

E support@lintasarta.co.id


