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KENALI IMIN

Penyedia Solusi Usaha Anda
iMin adalah jasa yang menyediakan perangkat pintar untuk bisnis. Kami 

mengintegrasikan perangkat modern dan inovasi sebagai solusi dengan IoT terkini, AI, 
dan cloud yang membantu bisnis Anda untuk bekerja secara optimal dan produktif.



Visi iMin
Menjadi perusahaan IoT Bisnis terkemuka di dunia dan 
menjadi tujuan utama untuk solusi bagi para usaha 
maupun kecil atau besar.

Misi iMin
Memberikan perangkat sekaligus solusi cerdas ke 
setiap pedagang, usaha, dan pelaku bisnis untuk 
kemajuan bisnis di Indonesia.

Visi & Misi iMin Mengapa iMin?

Kredibilitas yang terbukti 
dengan kehadiran di lebih 
dari 12 negara
Kehadiran kami di seluruh dunia 
telah membuktikan komitmen 
dan kepercayaan kami dalam 
hal memberikan kualitas.

Jasa & pelayanan yang 
ekslusif, terbaik, dan 
tercepat
Kami memiliki komitmen untuk 
memberikan pelayanan terbaik 
untuk setiap pelanggan melalui 
tim yang terbaik & terlatih.

Didukung dan memiliki 
akses ke lebih dari 5000 
aplikasi
Akses ke banyak aplikasi 
memberikan Anda penggunaan 
dan kompatibilitas terbaik 
dengan aplikasi bisnis Anda.

Garansi sampai dengan 3 
tahun untuk Mitra 
Enterprise
Jadi Mitra Enterprise bersama 
iMin untuk mendapatkan durasi 
garansi yang lebih lama dan 
juga dukungan lainnya.



iMin adalah merek perangkat berbasis di 
Singapura, dan pusat penelitian dan 
perkembangan berada di Shenzhen, Cina. 
Cakupan global di Asia tenggara juga telah 
menjangkau dari Indonesia, Malaysia, 
Thailand, hingga Vietnam

Di Indonesia, kami adalah pusatnya dimana 
kami memastikan dan berkerja keras untuk 

menyebarkan jejak kami ke lebih banyak 
wilayah, dan gunakan teknologi iMin untuk 

membantu lebih banyak pedagang 
memajukan bisnis UMKM di Indonesia.

Kehadiran Global iMin



Perangkat & Solusi iMin

Desktop
Perangkat utama untuk berjualan dan 
manajemen dengan mudah.

Mobile
Untuk membuat penjualan dengan 
lincah hanya dari genggaman tangan.

Self-service Kiosk
Tingkatkan efisiensi dengan pelanggan 
memesan sendiri.

Weight
Berjualan sambil menimbang produk 
untuk mendapatkan harga akurat.

Kitchen Display
Layar lebar untuk penggunaan dan 
kemudahan kitchen display system.

Face Scanner
Pendeteksi wajah dengan built-in 
pendeteksi masker dan suhu tubuh.

Aplikasi POS
Aplikasi POS yang di dudukung oleh 
perangkat iMin untuk Anda berjualan.

Solusi Absensi 
Aplikasi absensi modern menggunakan 
pemindaian wajah karyawan.

iMin Partner Platform
Tempat untuk memanajemen dan 
melihat semua perangkat iMin Anda.



Fitur-fitur & penggunaan produk iMin

Pencetakan struk Pemindaian Barcode Layar tambahan

Pemindaian wajah Pemesanan mandiri Koneksi periferal

Timbangan Layar operasional dapur Manajemen jarak jauh



Integritas 
Kami memegang janji kami untuk selalu berkomunikasi 
secara terbuka. Kami tidak akan pernah mengambil 
jalan pintas hanya untuk keuntungan kami sendiri.

Pelanggan #1
Kami mendengarkan dengan seksama mitra bisnis dan 
pelanggan kami untuk berusaha mengembangkan 
solusi yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda.

Ketekunan
Kami menyempurnakan produk kami berulang kali 
sehingga dapat digunakan dengan sempurna, bahkan 
jika itu membuat prosesnya lebih sulit dan lama.

Inovasi
Kami berinvestasi dalam penelitian dengan menerima 
ide-ide dan kritis terhadap masa kini sehingga masa 
depan dapat menjadi lebih baik.

Janji Kami untuk Anda



Hubungi & Kunjungi Kami

Website
www.imin.co.id

Nomor telepon
+62 811 8845 885

Email
sales@imin.co.id

Office
Equity Tower 22nd Floor (B,C,D),

Jl. Sudirman No. 22, RT.5/RW.3, Senayan,

CBD, Jakarta Selatan, 12190

Distribution Center
Kapuk Ecopark Unit BR-BS Jl. Kapuk Kayu Besar no 288,

RT.12/RW.1, Kamal Muara, Penjaringan, Kota Jakarta Utara,

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14470

Experience Store / Service Center
BSD Raya utama, Ruko Mendrisio,

Jl. Boulevard Raya Gading Serpong No.33,

Cihuni, Pagedangan, Tangerang, Banten 15332


