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My Matrix adalah penyedia layanan infrastruktur jaringan dan teknologi
informasi dari PT NAP Info Lintas Nusa, yang berkomitmen memberikan solusi
bisnis terintegrasi terbaik berupa internet dedicated dan broadband, layanan
cloud, layanan pengelolaan (managed services), co-location, hingga local loop ke
seluruh penjuru tanah air.

Keunggulan My Matrix terletak pada infrastruktur Matrix Cable System (MCS)
yang diperkuat oleh jaringan Matrix Cable Internet Exchange (MC-IX).
Keistimewaan ini membuat My Matrix mampu menghadirkan layanan dengan
kecepatan tertinggi serta kualitas tak tertandingi bagi seluruh penggunanya.

Tentang Kami
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Matrix Cable System (MCS) merupakan jaringan kabel fiber optic
bawah laut yang membentang sepanjang 1055 km dari Jakarta ke
Singapura. Dibuat dengan material berkualitas terbaik serta
perlindungan kabel optimum, MCS mampu menyediakan bandwidth
besar dengan latensi terendah (hanya 12 milisecond). Itulah
sebabnya, My Matrix berhasil menghadirkan layanan yang andal,
berkecepatan tinggi, serta berkualitas terbaik bagi seluruh pelanggan.

Matrix	Cable	System	(MCS)



04

Konektivitas PoP-to-PoP kami secara strategis
mencakup berbagai bangunan komersil di seluruh
Jakarta, dengan ekspansi lebih lanjut ke kota-kota
terkemuka lainnya di Indonesia. Dengan
memanfaatkan infrastruktur berkualitas tinggi, kami
menyediakan layanan jaringan yang cepat untuk
memastikan koneksi terbaik dan andal.

POP-TO-POP	Connectivity



Performa layanan internet dari My Matrix diperkuat
oleh Matrix Cable Internet Exchange (MC-IX) yang
terhubung langsung dengan jaringan-jaringan
Internet Exchange (IX) dunia, sehingga akses ke
berbagai OTT (Over the Top) dan CDN (Content

Delivery Network) menjadi lebih lancar dan mudah.
Keistimewaan ini membuat My Matrix mampu
menyediakan koneksi tercepat dengan keamanan
dan stabilitas maksimum kepada seluruh pengguna.
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Layanan internet semakin dibutuhkan untuk
mendukung kegiatan operasional perusahaan.
Akibatnya, permasalahan seperti penurunan
performa jaringan internet dapat menjadi
hambatan yang mengurangi produktivitas.

Dedicated Internet dari My Matrix memberi
bandwidth eksklusif, sehingga akses internet terbaik
dengan koneksi yang optimal dapat selalu dinikmati
oleh pengguna. Upload dan download menjadi
cepat dan stabil, memberi pengalaman internet
yang memuaskan sepanjang waktu.

Dedicated	Internet
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Perusahaan kerap harus mengeluarkan biaya yang
tidak sedikit untuk akses internet. Untuk itulah
Broadband Internet dari My Matrix hadir, memberi
Anda koneksi internet yang ekonomis tanpa harus
mengorbankan kualitas. Tersedia dalam berbagai
pilihan paket sesuai kebutuhan, Broadband Internet
merupakan solusi terjangkau untuk menjawab
kebutuhan internet perusahaan.

Broadband Internet
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Memenuhi kebutuhan internet perusahaan bukan hanya

soal memilih koneksi yang baik. Diperlukan pemasangan

perangkat, instalasi jaringan, hingga pengelolaan teknis

yang dapat berkembang seiring berjalannya waktu.

Sayangnya, tidak semua perusahaan memiliki sumber daya

yang memadai untuk pengelolaan jaringan jangka panjang,

terlebih untuk mengatasi persoalan jaringan yang dapat

muncul di saat-saat yang tidak dapat diprediksi.

Itulah mengapa di samping menyediakan layanan internet

berkualitas, My Matrix juga melayani kebutuhan

pengelolaan jaringan (managed services). Mulai dari

perbaikan hingga pemeliharaan jaringan, semuanya dapat

Anda percayakan pada My Matrix. Tentukan spesifikasi

layanan sesuai kebutuhan perusahaan Anda, dan kami

akan memenuhinya.

Managed Services
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Infrastruktur IT yang konvensional sulit mengakomodasi kebutuhan perusahaan yang
terus berkembang. Pemanfaatan aplikasi dan operating system untuk mendukung
performa perusahaan seringkali membutuhkan penambahan memory dan hardware,
belum lagi pemeliharaannya memerlukan perhatian ekstra.

Kelola sumber daya perusahaan lebih mudah dengan memanfaatkan Integrated
Hyper-Converged Solutions dari My Matrix. Data center virtual, manajemen cloud,
cloud hybrid, semua dapat Anda kontrol dalam satu layanan. Atur kapasitas
penyimpanan sesuai kebutuhan. Membuat, mengelola, dan mengubah konfigurasi
server dan jaringan yang Anda kelola pun semudah membalikkan telapak tangan.

Integrated Hyper-Converged
Solutions

09



Cloud Exchange 
Service
Tidak semua provider internet dapat menjamin
koneksi yang stabil, aman dan berkecepatan tinggi
ke penyedia layanan cloud. Di sisi lain, layanan
penyimpanan data yang ditawarkan layanan cloud
merupakan solusi dan menjadi salah satu
penunjang utama kegiatan operasional perusahaan
di masa kini.

Cloud Exchange Service menjawab permasalahan
ini dengan menghadirkan koneksi terpercaya
berbasis infrastruktur yang maju serta dukungan
tenaga teknisi yang berpengalaman, untuk
memastikan pengguna dapat memanfaatkan
layanan cloud dengan optimal. Pengguna bahkan
dimungkinkan pula untuk terhubung ke lebih dari
satu penyedia layanan cloud sesuai preferensi.
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Fasilitas data center kelas dunia dengan akses
internet bandwidth tinggi, kualitas infrastruktur
unggulan, serta keamanan yang terjamin
menjadikan Co-Location dari My Matrix andalan
banyak korporasi, penyedia layanan internet
(Internet Service Providers/ISP) hingga penyedia
layanan aplikasi (Application Service Providers/ASP)
di lingkup nasional maupun internasional.
Manfaatkan Co-Location untuk akses data hingga
peletakan aplikasi demi menunjang kinerja
perusahaan yang lebih efisien.

Co-Location
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Menyediakan koneksi point-to-point maupun point-
to-multipoint antarlokasi menggunakan jaringan
eksklusif untuk memastikan lalu lintas informasi
yang aman dan super cepat. Manfaatkan layanan
handal Local Loop dari My Matrix dengan kapasitas
besar sesuai keperluan Anda.

Local Loop
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Akses terpercaya ke Bursa Efek Indonesia (IDX) Datafeed untuk
menghadirkan perkembangan pasar modal secara aktual. Pilih
paket sesuai kebutuhan perusahaan Anda: Matrix-IDXfeed Silver
dan Matrix-IDXfeed Gold.

IDXfeed

Matrix-IDXfeed Silver
My Matrix menyediakan IDX 
Datafeed tunggal dengan
memanfaatkan infrastruktur
jaringan yang berkualitas ke IDX 
Data Center.

Matrix-IDXfeed Gold
My Matrix menyediakan dual IDX 
Datafeed dengan memanfaatkan
infrastruktur jaringan yang 
berkualitas ke IDX Data Center.
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Layanan yang bertumpu pada ketersediaan koneksi
data setiap saat membutuhkan jaringan yang
mumpuni. Tak terkecuali ketika mengakses
platform Bloomberg*, di mana kecepatan dan
ketepatan menjadi syarat yang utama.

Berbekal infrastruktur berkualitas tinggi serta tim
support yang profesional, My Matrix
memungkinkan Anda mengakses pusat informasi
bisnis dan finansial internasional ini tanpa kendala.
Dapatkan layanan data, akses ke platform analitik
dan perdagangan ekuitas, hingga perkembangan
isu finansial terbaru secara efisien melalui BLP Line
dari My Matrix.

*)Seluruh merek dagang yang disebutkan dalam tulisan ini

adalah hak milik dari pemegang merek dagang tersebut.

BLP Line
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Jakarta

Menara Kadin Lt. 7

Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 2-3,Jakarta Selatan 12950

PT NAP Info Lintas Nusa

Bandung

Gedung Wisma Bumiputera Lt. 8 Unit 807 B 

Jl. Asia Afrika No. 141- 149,Bandung, Jawa Barat 40261

Batam

Titik Mulai Coworking Space

Komplek Ruko Superblock Imperium 

Blok B-49, Taman Baloi, Batam Kota, 

Batam, Kepulauan Riau 29444

For more information:

+62 21 3006 0900

+62 21 5790 3906
+62 811 1581 028
sales@mymatrix.net.id

My Matrix ID

@mymatrixid.napinfo

mymatrixid.napinfo www.mymatrix.net.id


