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Kepada Yang Terkasih,
Bapak/Ibu Gembala Sidang Gereja
Salam dalam kasih Yesus Kristus,
Melalui surat ini kami hendak memperkenalkan produk inChurch yaitu sebuah Sistem Informasi
Gereja yang mengintegrasikan seluruh manajerial gereja yang terdiri dari empat modul utama,
yaitu:
 Modul Membership (manajemen jemaat), meliputi pendataan jemaat dan kehadiran
 Module E-Budget (manajemen keuangan), meliputi permintaan dana dan pelaporan keuangan
 Modul HRD (manajemen pegawai), meliputi pendataan pegawai, kehadiran dan perhitungan gaji
 Modul Asset (manajemen inventaris), meliputi pendataan dan peminjaman perlengkapan gereja
Selain itu, untuk menjalin komunikasi antar jemaat dan mendukung pertumbuhan jemaat, tersedia
juga versi mobile yang diakses melalui Android, dengan fitur meliputi: Renungan, Permintaan Doa,
Jadwal Pelayanan, Tema Kebaktian Minggu, Berita dan Kegiatan Gereja, Forum Diskusi, Video
Kotbah, Persembahan, dan beberapa fitur lainnya. (screen shots terlampir di belakang)
Kelebihan yang dimiliki oleh inChurch adalah:
 Gereja tidak perlu menyediakan server dan tidak perlu instalasi apapun.
 Gereja tidak perlu menyediakan programmer karena kami menyediakan dukungan teknisi melalui
Help Desk yang selalu tersedia 24/7
Untuk dapat menjadi network inChurch, kami menyediakan 3 pilihan paket, yaitu: Mobile, Compact,
dan Subscriber dengan fitur pada tabel berikut ini:
Paket
Mobile
Compact
Subscriber

Jemaat
Unlimited
< 500
> 500

Modul
Member
√
√

Modul
E-Budget

√

Modul
HRD

√

Modul
Asset

√

Modul
Mobile
√
Free

Investasi (Rp)
1.500/orang/bln
600.000/gereja/bln
2.000/orang/bln/modul

*

Khusus paket Compact selama masa promo tersedia disc 20% sampai bulan April 2020
Dana investasi yang dikeluarkan oleh gereja sudah termasuk biaya pemeliharaan dan layanan teknisi, namun tidak
termasuk penambahan untuk permintaan khusus fitur baru. Hubungi kami untuk mendapatkan harga khusus.
*

Adalah sukacita bagi kami dapat terlibat dalam pelayanan di banyak gereja dalam menyediakan
informasi yang akurat, sehingga kita dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi jemaat dan
hormat puji bagi kemuliaan Tuhan. Mari, jangan ragu untuk bergabung menjadi network inChurch!
Gereja dapat memulainya dengan menggunakan paket Compact berlaku 3 bulan free of charge
dengan komitmen minimal 12 bulan.
Apabila memerlukan informasi lebih detil mengenai inChurch, dengan senang hati kami bersedia
mengadakan presentasi langsung dan demo aplikasi dengan jadwal yang kita tentukan bersama.
Kami dapat dihubungi pada:
Telp/WA: 081809456734 (Bpk. Ivan Siregar) atau email: ims@integrated.church

Salam,
Management inChurch

Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu!
Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. – Galatia 6:2
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Beberapa screen shot mobile inChurch berbasis Android

Beberapa Gereja yang telah menjadi network inChurch

GKI Gading Serpong

GKI Kota Modern Tangerang

GKJ Salatiga Utara

HKBP Cengkareng

GPdI El Gibbor Bekasi

Elim Tabernakel Surabaya
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