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Simplify Digital, 
Connecting Ecosystem

yang terhubung dari sisi transportasi, distribusi
hingga monitoring dan analitik aktivitas logistik.

LOGEE menyediakan platform digital 
untuk berbagai layanan logistik

Dengan menghadirkan platform digital di 
ekosistem logistik yang terhubung dan saling
berinteraksi, LOGEE berkomitmen memberikan
solusi untuk semua kebutuhan para pelaku
bisnis dan penyedia jasa logistik.

Solusi digital yang dibangun LOGEE terbagi
atas 3 portofolio yang saling berinteraksi, yaitu
Transportasi, Distribusi dan Control Tower.

Tidak terbatas pada platform digital, 
lebih jauh, solusi LOGEE menawarkan :

Managed ICT Logistics

Managed Logistics Operation

Managed Logistics Business

Beberapa mitra / partner LOGEE





LOGEE DISTRIBUTION
Product Overview



Logistics
Transportation

Logistics
Ecosystem

Logistics
Control Tower

Logistics
Distribution

Logee Distribusi menyediakan platform terintegrasi
untuk mengelola hubungan antara produsen dan pasar, 
mulai dari manajemen pesanan hingga mengelola
penjualan oleh produsen, pemenuhan pesanan dan 
manajemen gudang di tengah, dan pengiriman sampai ke
end-customer.
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Rural commerce menyediakan platform terintegrasi untuk
membangun ekosistem pengiriman dari kota ke desa dan sebaliknya. 
Layanannya dari kota ke desa adalah mengirimkan barang-barang
konsumsi dari produsen ke desa-desa, dan layanan dari desa ke kota
adalah mengirimkan produk pertanian dari desa ke kota.



PaymentFinancing

URBAN

RURAL

Manufacturer

Principal

Supplier Outlet

Consumer
Enterprise E-Commerce

UMKM

Principal
FarmersBUMDes

Consume
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Services

Stock Point

Fulfillment System

Depo/National Scope Warehouse

Logistic Player

Logistic Player

Consumer Packaged Goods

Rural Products

Rural Products

Insurance

Consumer Packaged Goods

RURAL  COMMERCE  ECOSYSTEM



LOGEE ORDER LOGEE SALES LOGEE FULFILLMENT

Aplikasi Order Management System (OMS) dengan 

kapabilitas integrasi pada sistem internal perusahaan 
(ERP, Accounting Software, IMS/WMS, dll), pilihan 
varian produk langsung dari Principal/Main Distributor, 

dan pembayaran tagihan & top-up.

Logee Sales adalah aplikasi manajemen sales force 

berbasis digital yang bertujuan untuk memudahkan 
dan membuat kegiatan tenaga penjual lebih efisien 
melalui fitur-fitur yang dikembangkan sesuai dengan 

kebutuhan salesman dan sales supervisor.

Logee Fulfillment adalah platform untuk
membantu mengelola pemrosesan
pesanan, konsolidasi stok, multi-gudang, 
dan memastikan barang terkirim

OUR PLATFORM, OUR PRIDE

Logee Order Material Logee Order Rural Logee Fulfillment AppsLogee Sales Apps

1. Target & Achievement
2. Paperless & centralized report
3. Customer order management system

1. Discount management

2. Reporting Dashboard
3. Detail order progress tracking
4. Paperless business process
5. Multiple payment option







Aplikasi Mobile yang simple, easy to use, dan intuitive untuk Customer Anda 
yang mempermudah dalam proses submit order, pengelolaan order history, 

download dokumen order, dan tracking progress fulfillment order

Mobile Apps

Logee Order Material Logee Order Rural



Sistem Web Admin dengan realtime reporting dan memiliki full control 
terhadap end to end order process serta terintegrasi dengan sistem 

Fulfillment dan Sales Management System Logee

Company Dashboard

Tampilan Halaman Web Admin



Sistem Manajemen Diskon dengan multi level configuration sehingga memudahkan
Perusahaan untuk membuat skema discount yang customized dan ter-target per
customer

❶ Discount Management

New discount campaign

Set discount rules

Set discount price per rules



Reporting Dashboard menampilkan data summary dan detail transaksi secara real-
time agar Perusahaan bisa mendapatkan laporan performansi di lapangan secara
langsung

❷ Reporting Dashboard

Detail Transaction Report Summary Report



Pengelolaan order yang terintegrasi dengan sistem Fulfillment Logee untuk
controlling proses preparation goods, real stock review, inbound/outbound, dan
tracking pengiriman untuk memastikan order sampai dengan aman

❸ Terintegrasi Fulfillment Service 
Logee

Dashboard Order Logee Fulfillment Apps



Sales Person memiliki kapabilitas untuk mendaftarkan Customer baru, membantu
Customer untuk submit order, dan mendigitalisasi bisnis sales canvassing dengan
intant order submit

❹ Terintegrasi Sistem Salesforce 
Logee 

Customer yang di daftarkan melalui Logee Sales langsung 
tersimpan otomatis di Logee Order

Logee Sales Apps



Meningkatkan kepercayaan konsumen dengan pelayanan order yang transparan
dan infromatif. Customer bisa men-download langsung dokumen order (PO, SO,
Invoice, PoD, dll)

❺ Detail Order Progress Tracking

Order Diterima Order Sedang Diproses Order Sedang Dikirim Order Selesai



Data produk, promotion campaign,dan stok ditampilkan secara real-time sehingga
menghilangkan kebutuhan penggunaan brosur dan promotion pamphlet.

Dokumen proses order dengan format digital dan security yang terjaga.

❻ Paperless Business Process

Menyediakan Banner dimana Perusahaan 
dapat mengunggah informasi promosi

Apps Homepage

Digital Order Document



• Customer dapat memilih untuk melakukan pembayaran sesuai dengan prefensi pribadi dengan
adanya multiple opsi metode pembayaran.

• Coming soon: pembayaran dengan skema pinjaman yang bekerjasama dengan P2P Lending.

❼ Multiple Payment Option

Apps Payment Option





Logee Sales adalah aplikasi manajemen sales force 

berbasis digital yang bertujuan untuk memudahkan dan 

membuat kegiatan tenaga penjual lebih efisien melalui 

fiitur-fitur yang dikembangkan sesuai dengan 

kebutuhan salesman dan sales supervisor.



Mobile App

Aplikasi Mobile diperuntukkan untuk 
para salesman dalam 
mendigitalisasikan aktivitasnya, mulai 
dari pencatatan kehadiran, kunjungan, 
akuisisi pelanggan, hingga taking 
order.

Platform #1



Web App

Aplikasi Web diperuntukkan untuk 
para sales admin atau sales supervisor 
dalam memonitor aktivitas para 
salesman, mulai dari monitoring 
kehadiran, kunjungan, akuisisi 
pelanggan, hingga performansi 
salesman.

Platform #2



Target & Achievement

1. Target & Achievement

Seluruh kegiatan salesman yang terekam di system diolah 
datanya sebagai achievement dan disandingkan dengan target 
yang dapat diatur sehingga menunjukkan performa salesman 
yang di visualisasikan pada dashboard untuk mempermudah 
dalam memonitor performa dan reporting.

2. Paperless & Centralized Report

Pencatatan kehadiran melalui Check-In dan Check-Out, 
pengelolaan dan pelaporan aktivitas visit salesman, hingga data-
data salesman dan customer tersimpan dan dilaporkan secara 
digital dalam satu platform.

3. Customer-Order Management System

Penyimpanan data pelanggan secara digital untuk kemudahan 
dalam maintain dan retemsi customer hingga manajemen order 
dan transaksi customer yang dimungkinkan oleh terintegrasinya 
aplikasi dengan Order Management System. 
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Paperless & Centralized Report
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Pantau Armada Logistik
Mudah, Cerdas, dan Presisi
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Tentang Kami

Sebagai penyedia layanan digital terkemuka di Indonesia, Telkom terus berupaya untuk menciptakan perbaikan di

berbagai sektor dengan memanfaatkan solusi digital. Tidak terkecuali sektor logistik yang diprediksi akan terus

tumbuh, sehingga diperlukan adanya transformasi dan akselerasi digital melalui pemanfaatan Internet of Things (IoT),

Big Data, dan Artificial Intelligence (AI). Digitalisasi sektor logistik diharapkan dapat membuat sistem logistik berjalan

lebih efektif, efisien, serta terintegrasi secara optimal.

LOGEE merupakan salah satu inisiatif baru dari Telkom untuk memajukan efisiensi dan efektivitas logistik supply

chain. Sebuah digital platform untuk logistik yang menawarkan solusi lengkap bagi berbagai tipe pemain logistik di

tanah air. Tidak hanya mendigitalisasi proses end-to-end supply chain, LOGEE juga menghubungkan ekosistem secara

luas untuk proses perdagangan yang lebih optimal. Dengan LOGEE, baik pemilik barang maupun pemilik jasa logistik

akan mudah mengefisienkan operasinya serta mendapatkan benefit dari adanya sistem pendukung yang lengkap dan

terkoneksi.

© Copyright: LOGEE Tracking 2021



Apa itu LOGEE Tracking?

LOGEE Tracking merupakan layanan IoT Trace & Tracking Logistik (armada, kontainer dll) multi
device (GPS Tracker, RFID, Bluetooth) serta multi connectivity (GSM, LoRa).

Terintegrasi dengan LOGEE Truck Marketplace, serta didukung visibility dashboard dan report

dari LOGEE Visibility

© Copyright: LOGEE Tracking 2021



Problem vs Solution

Sebagian besar pemilik truk pernah
mengalami pembajakan truk

Penipuan yang dilakukan oleh
oknum pengemudi untuk mencuri
anggaran operasional seperti bahan
bakar dan perawatan armada

Kehilangan barang sebagian besar
terjadi saat pengiriman kargo
dilakukan dengan truk

Armada yang dipasang oleh perangkat
GPS dapat dilacak dengan lebih akurat

Dikombinasikan dengan sensor IoT untuk
fitur pelacakan yang lebih banyak serta
berkolaborasi dengan LOGEE Visibility untuk
memberikan laporan lebih luas mengenai
setiap kegiatan operasional.

Menggunakan sensor yang dapat dipasang
pada container ataupun asset logistic akan
mempermudah manajemen dalam melacak
hingga ke asetnya.

© Copyright: LOGEE Tracking 2021



Bagaimana LOGEE Tracking mempermudah Anda?

Perangkat yang Handal

Didukung Jaringan Terluas

Fitur Tracking yang Mendetail

Laporan Lengkap Operasi Armada

Dukungan Layanan Hebat LOGEE
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Fitur Logee Tracking
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Berapa harga Logee Tracking?

© Copyright: LOGEE Tracking 2021



+62 811-888-4737

tracking.logee.id

Gedung Telkom DXB, Jalan Prof. Dr.
Soepomo No 139, Tebet, Jakarta Selatan, 
Indonesia - 12810

Logee Tracking

logee.tracking

© Copyright: LOGEE Tracking 2021



Katalog Produk

LOGEE TRUCK

Logee Trans Fanpage: Logee Trans info@logeetrans.com 0811-9744-000 @logeetrans

Gedung Telkom Jakarta Utara
Jl. Yos Sudarso No.23-24, Tj. Priok, 
Kota Jakarta Utara, 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
14310
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About Us

3

VISI

MISI

PT Telkom Indonesia (Persero) adalah perusahaan 

BUMN yang memil ik i  tanggungjawab dalam 

mendigitalisasi berbagai vertikal sektor industri untuk 

mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Sebagai wujud program tersebut melalui departemen 

digital next business Telkom, kami mengembangkan 

Logee Truck bagian dari Logee Trans hadir menjadi 

Anchor untuk menjawab kebutuhan market akan 

digitalisasi pencarian truk dan proses pengiriman 

barang hingga nancing.

Proses digitalisasi ini dilakukan dengan tujuan untuk 

mendorong terjadinya peningkatan produktivitas, 

esiensi, dan efektivitas dalam industri pengiriman 

barang.

Visi kami adalah menjadi platform yang netral dan 

aman yang mengutamakan untuk mencari armada 

dan muatan dalam ekosistem pengangkutan barang 

di Indonesia.

Misi kami adalah menjadi aplikasi merah putih yang 

unggul dalam pencarian armada & mendapatkan

order pengangkutan barang dalam ekosistem logistik 

di Indonesia secara cepat, mudah, transparan dan 

ringkas.

Conventional Truck Marketplace

4

Belum ada standar harga 
untuk pengangkutan muatan
truk dan tidak transparan.

Standar harga yang jelas dan
transparan, berupa rekomen-
dasi harga yang dilakukan
dengan sistem (harga/km).

Dengan model marketplace,
CO melemparkan pesanan
armada kepada Trucker-Trucker
y a n g  m e m i l i k i  t i p e  t r u k
sesuai dengan yang dipesan. 

Kepastian
Armada

Dengan satu aplikasi
One Stop Solution untuk
pengiriman armada.

Esiensi 
SDM

Track dan Estimasi kedatangan
truk di lokasi yang dapat dilakukan
dengan aplikasi Logee Trans Cargo
Owner yang terhubung dengan
apl ikas i  Logee T rans  Dr iver .

Track & ETA
Tidak bisa mengetahui posisi
barang saat diantar dan
estimasi kedatangan truk.

Melakukan dengan cara
menelpon atau pesan singkat
p e r  T r u c k e r  u n t u k 
m e l a k u k a n  p e s a n a n .

Kemudahan
Pesanan Tampilan dan cara penggunaan

yang simple dan mudah, mem-
permudah Cargo Owner untuk
melakukan pemesanan armada.

Membutuhkan beberapa
orang, jumlah SDM yang
mengurus pengiriman logistik.

Standarisasi
Harga &
Transparansi

Ketersediaan truk terbatas
p a d a  l i n g k u p  k e c i l
perusahaan yang dikenal.

Conventional to Digital 
Truck Marketplace

Logee Truck hadi r  sebagai  Dig i ta l  T ruck Marketplace yai tu apl ikas i
yang mempertemukan supply demand antara pemilik barang dengan
p e m i l i k  t r u k  s e c a r a  m u d a h ,  c e p a t ,  r i n g k a s  d a n  t r a n s p a r a n ,
se r ta  member i kan pe luang te r jad inya ba len  (dua l  move)  kepada
t r u c k e r  y a n g  b e r d a m p a k  p a d a  h a r g a  y a n g  k o m p e t i t i f .
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Logee Truck Web Features

Halaman Depan - Login
Akses akun web admin Cargo Owner
d e n g a n  m e m a s u k k a n  e m a i l  d a n
kata sandi yang telah terdaftar di aplikasi.

Web Admin Cargo Owner 

Dashboard
Menampilkan jumlah order
harian, minggu berjalan,
d a n  b u l a n  b e r j a l a n .

Manajemen Pemesanan
Menampilkan list pemesanan,
detail informasi pemesanan, status
pemesanan, live tracking, dan
dokumen-dokumen pemesanan. 

Settlement Credit Limit

5

Notikasi*

Manajemen User*

Penagihan*
Menampilkan list invoice/ pena-
gihan kepada Cargo Owner.

Melakukan pengembalian credit limit atas
t r a n s a k s i  I n t e r n a l  B 2 B  d e n g a n
status sudah terbayar.

Menampilkan list untuk
dapat melihat pengguna
atau user yang terdapat
didalam akun perusahaan.

Menampilkan notikasi
pemberitahuan atas
pemesanan terbaru.

Halaman Depan - Login
Akses akun web admin Cargo Owner
d e n g a n  m e m a s u k k a n  e m a i l  d a n
kata sandi yang telah terdaftar di aplikasi.

Web Admin Trucker 

Dashboard
Menampilkan jumlah order
harian, minggu berjalan,
d a n  b u l a n  b e r j a l a n .

Manajemen Kendaraan
Menampilkan daftar kendaraan,
detail informasi kendaraan, dan
tur untuk menambahkan kenda-
raan dari perusahaan pemilik truck.

Manajemen Driver

Notikasi*

Penagihan*
Menampilkan list invoice/ pena-
gihan dari transaksi Cargo Owner.

Menampilkan daftar driver, detail informasi
driver, dan tur untuk menambahkan
driver dari perusahaan pemilik truck.

6

Manajemen User*
Menampilkan list untuk
dapat melihat pengguna
atau user yang terdapat
didalam akun perusahaan.

Menampilkan notikasi
pemberitahuan atas
pemesanan terbaru.

*to be developed

Logee Truck Web Features

Halaman Depan - Login
Akses akun web admin Cargo Owner
d e n g a n  m e m a s u k k a n  e m a i l  d a n
kata sandi yang telah terdaftar di aplikasi.

Web Admin Cargo Owner 

Dashboard
Menampilkan jumlah order
harian, minggu berjalan,
d a n  b u l a n  b e r j a l a n .

Manajemen Pemesanan
Menampilkan list pemesanan,
detail informasi pemesanan, status
pemesanan, live tracking, dan
dokumen-dokumen pemesanan. 

Settlement Credit Limit

5

Notikasi*

Manajemen User*

Penagihan*
Menampilkan list invoice/ pena-
gihan kepada Cargo Owner.

Melakukan pengembalian credit limit atas
t r a n s a k s i  I n t e r n a l  B 2 B  d e n g a n
status sudah terbayar.

Menampilkan list untuk
dapat melihat pengguna
atau user yang terdapat
didalam akun perusahaan.

Menampilkan notikasi
pemberitahuan atas
pemesanan terbaru.

Halaman Depan - Login
Akses akun web admin Cargo Owner
d e n g a n  m e m a s u k k a n  e m a i l  d a n
kata sandi yang telah terdaftar di aplikasi.

Web Admin Trucker 

Dashboard
Menampilkan jumlah order
harian, minggu berjalan,
d a n  b u l a n  b e r j a l a n .

Manajemen Kendaraan
Menampilkan daftar kendaraan,
detail informasi kendaraan, dan
tur untuk menambahkan kenda-
raan dari perusahaan pemilik truck.

Manajemen Driver

Notikasi*

Penagihan*
Menampilkan list invoice/ pena-
gihan dari transaksi Cargo Owner.

Menampilkan daftar driver, detail informasi
driver, dan tur untuk menambahkan
driver dari perusahaan pemilik truck.

6

Manajemen User*
Menampilkan list untuk
dapat melihat pengguna
atau user yang terdapat
didalam akun perusahaan.

Menampilkan notikasi
pemberitahuan atas
pemesanan terbaru.

*to be developed



Logee Truck App Features
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Logee Cargo
Owner App

Pemesanan ke:

MANDIRI TRANSPORT

Dapat Truk Menampilkan jumlah dan detail status
pengiriman muatan pada periode harian.

Pesan Armada

Melakukan proses pesan armada secara
mudah, dengan menginput lokasi asal,
detail PIC pengirim, lokasi tujuan, detail
PIC penerima, detail muatan, harga, pilih
armada dan detail waktu pengiriman.

Simpan Rute
Melakukan pengiriman secara rutin de-
ngan lokasi asal – lokasi tujuan dapat
disimpan di aplikasi dan dipilih secara
berulang.

Metode Pembayaran
Metode Pembayaran dapat dipilih yang telah disediakan yaitu Internal B2B,
BRI, Mandiri dan Logee Paylater.

Dashboard

Info Detail Pesanan, Status Pesanan & Notikasi
Menampilkan detail pesanan secara rinci, status pesanan up to date, dan
notikasi setiap status pesanan. 

Estimasi Kedatangan Truk (ETA)

Menampilkan estimasi kedatangan truk berdasarkan status pengiriman dari
Logee Driver.

Tracking Pengiriman
Memberikan informasi pengiriman berdasarkan tahapan yang dilakukan oleh
sopir di aplikasi Logee Driver.

Download Invoice Digital
Menampilkan invoice secara digital sesuai dengan transaksi yang dilaksanakan
pada aplikasi.

Aktitas & Riwayat Pemesanan

Menampilkan aktitas seluruh pemesanan dan riwayat dengan status peme-
sanan yang telah diselesaikan.

Logee Truck App Features

Logee Trucker
App

8

Menampilkan jumlah dan detail status
pengiriman muatan pada periode harian.

Info Detail Pesanan,
Tampilan Rute Perjalanan
Info detail pesanan yang dibuat oleh
Cargo Owner dengan details: lokasi asal,
detail PIC pengirim, lokasi tujuan, detail PIC
penerima, detail muatan, harga, pilih
armada dan detail waktu pengiriman.

Nopol Armada & Sopir
Menampilkan Nopol Armada & detail Sopir
yang dapat ditugaskan untuk melakukan
pengiriman per pesanan.

Dashboard

Delivery Order & Surat Jalan Digital
Menampilkan Delivery Order secara digital yang telah diupload Cargo
Owner dan Surat Jalan yang disediakan oleh Logee Truck sesuai
dengan informasi pesanan.

Status Pesanan & Notikasi
Menampilkan status pesanan up to date, dan notikasi setiap status pesanan.

Daftar Kendaraan & Sopir Operasional

Menampilkan list daftar kendaraan & sopir yang telah diinput di web admin
trucker.

Invoice Digital
Menampilkan invoice secara digital sesuai dengan transaksi yang dilaksanakan
pada aplikasi.

Aktitas Pemesanan
Menampilkan aktitas seluruh pemesanan dan riwayat dengan status peme-
sanan yang telah diselesaikan.

Logee Truck App Features
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Logee Cargo
Owner App

Pemesanan ke:

MANDIRI TRANSPORT

Dapat Truk Menampilkan jumlah dan detail status
pengiriman muatan pada periode harian.

Pesan Armada

Melakukan proses pesan armada secara
mudah, dengan menginput lokasi asal,
detail PIC pengirim, lokasi tujuan, detail
PIC penerima, detail muatan, harga, pilih
armada dan detail waktu pengiriman.

Simpan Rute
Melakukan pengiriman secara rutin de-
ngan lokasi asal – lokasi tujuan dapat
disimpan di aplikasi dan dipilih secara
berulang.

Metode Pembayaran
Metode Pembayaran dapat dipilih yang telah disediakan yaitu Internal B2B,
BRI, Mandiri dan Logee Paylater.

Dashboard

Info Detail Pesanan, Status Pesanan & Notikasi
Menampilkan detail pesanan secara rinci, status pesanan up to date, dan
notikasi setiap status pesanan. 

Estimasi Kedatangan Truk (ETA)

Menampilkan estimasi kedatangan truk berdasarkan status pengiriman dari
Logee Driver.

Tracking Pengiriman
Memberikan informasi pengiriman berdasarkan tahapan yang dilakukan oleh
sopir di aplikasi Logee Driver.

Download Invoice Digital
Menampilkan invoice secara digital sesuai dengan transaksi yang dilaksanakan
pada aplikasi.

Aktitas & Riwayat Pemesanan

Menampilkan aktitas seluruh pemesanan dan riwayat dengan status peme-
sanan yang telah diselesaikan.

Logee Truck App Features

Logee Trucker
App
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Invoice Digital
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Logee Truck App Features

Logee Driver
App

Menampilkan jumlah dan detail status
pengiriman muatan pada periode harian.

Info Detail Pesanan,
Tampilan Rute Perjalanan
Info detail pesanan yang dibuat oleh Cargo
Owner dengan details: lokasi asal, detail PIC
pengirim, lokasi tujuan, detail PIC penerima,
detail muatan, harga, pilih armada dan
detail waktu pengiriman.

Dashboard

View Delivery Order & Surat Jalan Digital
Menampilkan Delivery Order secara digital yang telah diupload Cargo
Owner dan Surat Jalan yang disediakan oleh Logee Truck sesuai
dengan informasi pesanan.

GPS Google Maps
Terintegrasi dengan GPS Google Maps untuk mengetahui arah ke lokasi
asal dan lokasi tujuan.

Upload Foto Angkut Muatan & Foto Bongkar Muat 

Sopir wajib melakukan upload foto Angkut Muatan & Foto Bongkar Muat
saat pengiriman berlangsung.

9

Business Models
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Anda dapat memilih model bisnis yang sesuai dengan kebutuhan anda

Non-Financing - Internal B2B

Financing - Logee Paylater

Financing - Credit Card

Financing - Invoice Acceptance

Logee Trans memberikan layanan aplikasi
digital untuk pemesanan armada dan
pengiriman muatan. Proses Pembayaran
dan Penagihan dilaksanakan oleh masing-
masing Cargo Owner dan Trucker.

Logee Trans bekerjasama dengan
B a n k  R a k y a t  I n d o n e s i a  ( B R I ) 
memberikan Credit Card dengan 
Credit Scoring dan Bunga yang menarik
kepada Cargo Owner dan percepatan 
p e m b a y a r a n  k e p a d a  T r u c k e r .

Logee Trans bekerjasama dengan Bank 
Mandir i  untuk memberikan fasi l i tas 
nancing kepada Cargo Owner, serta
percepatan pembayaran kepada Trucker 
sesuai Term of Payment dan Charge Fee.

Logee Trans memberikan percepatan 
pembayaran 7 - 14 Hari Kalender
kepada Trucker dan memberikan
Credit Limit kepada Cargo Owner
dengan penagihan 30 Hari Kalender.

Logee Truck App Features
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digital untuk pemesanan armada dan
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1 Paperless1

1 Paperless2

Digitalization

1 Paperless3

1 Paperless4

Kepastian Armada

Logee Truck Benets
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Payment Models

Dashboard

Menampilkan ringkasan dan status
pesanan yang dapat dilihat secara
real-time.

Memberikan opsi model pembayaran
untuk trucker dan penagihan 
Cargo Owner dengan bantuan
nancing atau internal order sesuai 
dengan Term of Payment.

Bekerja sama dengan berbagai
penyedia jasa trucking sehingga 
memberikan informasi kepastian
armada sesuai kebutuhan Cargo 
Owner. 

Memberikan sarana digitalisasi
pencarian armada pengangkutan 
barang hingga penagihan dan 
pembayaran.

1 Paperless 5

1Paperless 6

1Paperless 7Driver Tracking

1Paperless 8Efciency

12

Paperless

Transparency

Penentuan harga sesuai
kesepakatan kedua belah pihak

antara Cargo Owner dengan
Trucker.  

Menyediakan dokumen digital dalam
proses pengiriman, diantaranya Digital
Delivery Order, Digital Surat Jalan, dan

Digital Invoice.

Cargo Owner dapat mengetahui
posisi kontainer secara real-time

melalui GPS dari driver.

Pengurusan administrasi tidak perlu dilakukan
secara manual sehingga meningkatkan

efektivitas pemanfaatan sumber daya
manusia (SDM) dalam proses bisnis dan

esiensi dalam biaya komunikasi.

1 Paperless1

1 Paperless2

Digitalization

1 Paperless3

1 Paperless4

Kepastian Armada

Logee Truck Benets
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Data Perusahaan

NPWP

SIUP/NIB

KTP Direktur

No. Rekening

Akun Registrasi

Cargo Owner

Data Perusahaan

NPWP

SIUP/NIB

KTP Direktur

No. Rekening

Data Truk

Truck Owner

Data Sopir

NPWP

SIUP/NIB

Foto Truk

STNK

Foto

KTP

KIR

SIM

On Boarding Requirements

Akun Registrasi

No. Handphone

Timeplan

STEP

01

STEP

02

STEP

03

STEP

04

Proses penandatanganan 
Perjanjian Kerja Sama oleh 
kedua belah pihak 

Input data perusahaan 
(Download dan registrasi
di aplikasi)

Sosialisasi dan edukasi
terkait aplikasi

Transaksi

W
e

e
k

 1
W

e
e

k
 2

14

“Bergabunglah bersama kami untuk
memasuki dunia digital pemesanan truk

secara cepat, mudah, ringkas, transparan.”
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“Bergabunglah bersama kami untuk
memasuki dunia digital pemesanan truk

secara cepat, mudah, ringkas, transparan.”
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Our Contact Person



Logee Trans Fanpage: Logee Trans info@logeetrans.com 0811-9744-000 @logeetrans

Gedung Telkom Jakarta Utara
Jl. Yos Sudarso No.23-24, Tj. Priok, 
Kota Jakarta Utara, 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
14310
Telp: (021) 4370800

Katalog Produk

ECOLOGEE



“We digitalize truck not because 
it’s easy but because we care 
simplicity.”

OUR MOTTO:
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About Us

VISI

MISI

PT Telkom Indonesia (Persero) adalah perusahaan 

BUMN yang memil ik i  tanggungjawab dalam 

mendigitalisasi berbagai vertikal sektor industri untuk 

mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Sebagai wujud program tersebut melalui departemen 

digital next business Telkom, kami mengembangkan 

Ecologee, bagian dari Logee Trans hadir menjadi 

Anchor untuk menjawab kebutuhan market akan 

digitalisasi pencarian truk dan proses pengiriman 

barang hingga nancing.

Proses digitalisasi ini dilakukan dengan tujuan untuk 

mendorong terjadinya peningkatan produktivitas, 

esiensi, dan efektivitas dalam industri pengiriman 

barang.

Visi Kami menjadi platform yang netral dan aman 

yang mengutamakan untuk mencari armada dan 

muatan dalam ekosistem pengangkutan barang di 

Indonesia.

Misi Kami menjadi aplikasi merah putih yang unggul 

dalam pencar ian armada & mendapatkan

order pengangkutan barang dalam ekosistem logistik 

di Indonesia secara cepat, mudah, transparan dan 

ringkas.

Conventional to Digital Ecologee
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Conventional Digital Ecologee

Berkas-berkas dokumen
mengeluarkan banyak kertas
dan sulit untuk dimonitoring.

Berkas disimpan dalam bentuk
digital sehingga mudah di-
lakukan monitoring per pesanan,
dan  d ig i ta l  t y la  langsung
didapatkan oleh Driver via Apps.

One stop solution pengurusan
kontainer  h ingga cetak
invoice & tyla (gatepass).

Melalui aplikasi Logee
driver, track and trace
dapat dilihat di Ecologee
s e c a r a  r e a l  t i m e .

Track & ETA
Dilakukan secara manual
dengan menelepon atau
mengirimkan pesan singkat.

Belum adanya Dashboard
untuk melihat grak pengi-
riman dan laporan manual.

Dashboard
dan Laporan

Terdapat Dashboard transaksi harian
dan informasi tabel total transaksi
per hari, minggu dan bulan. Serta
Laporan transaksi yang dapat dilter
dan diunduh dalam Excel dan PDF.

Digital Tyla,
Surat Jalan,
PoD

Petugas Operator (PPJK)
mendatangi langsung
Terminal Peti Kemas.

Kepastian
Armada

Ketersediaan truk terbatas
p a d a  l i n g k u p  k e c i l
perusahaan yang dikenal.

Dengan model marketplace,
CO melemparkan pesanan
armada kepada Trucker-Trucker
y a n g  m e m i l i k i  t i p e  t r u k
sesuai dengan yang dipesan. 

Cetak Invoice
dan Tyla

Ecologee hadir sebagai digital platform berbasis web untuk ke-

pengurusan kontainer Impor dan Ekspor di pelabuhan Terminal

Peti Kemas yang terintegrasi dengan pencarian truk dan pengiriman

kontainer dari dan ke Terminal Peti Kemas hingga nancing (pendanaan).
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Fitur Aplikasi EcologeeEcologee Features

NPCT 1

NLE

KOJA

Dashboard Info Pengiriman

ECOLOGEE
WEB

Menampilkan jumlah dan detail status pengiriman 
kontainer dari atau ke Terminal Peti Kemas

Dashboard Info Container
Menampilkan jumlah dan detail pembayaran
kontainer 

Pengurusan Kontainer Impor & Ekspor
Memberikan layanan pengurusan dokumen 
kontainer yang terintegrasi dengan system billing 
pelabuhan NPCT1, KOJA dan NLE mulai dari input 
data NPWP perusahaan, delivery order hingga 
pencetakan gatepass.

Import Container Extension
Mengurus gatepass/tyla NPCT1 yang telah 
expired untuk dapat dilakukan perpanjangan 

Payment Gateway
Melakukan pembayaran pengiriman dengan 
mudah yang telah terintegrasi dengan Payment 
Gateway

Pesan Armada
Web Ecologee terintegrasi dengan aplikasi 
Logee Trucker sehingga pemesanan truk dapat 
langsung dilakukan setelah download gatepass

Digital Gatepass, Surat Jalan & Invoice
Menyediakan Digital Gatepass yang integrasi 
dengan aplikasi Logee Driver. Digital Surat Jalan 
dan Invoice generate by system.

Tracking Pengiriman Sopir

Mengetahui posisi pengiriman kontainer secara 
real-time melalui GPS aplikasi Logee Driver.

Info Detail, Status Pesanan 
& Notikasi

Menampilkan Info Detail dan 
Status Pesanan per pengiriman. 
Pemberitahuan berdasarkan 
notikasi per pesanan

6

Fitur Aplikasi EcologeeEcologee Features

LOGEE TRUCKER
APP

Menampilkan jumlah dan detail status
pengiriman muatan pada periode harian.

Info Detail Pesanan,
Tampilan Rute Perjalanan
Info detail pesanan yang dibuat oleh
Cargo Owner dengan details: lokasi asal,
detail PIC pengirim, lokasi tujuan, detail PIC
penerima, detail muatan, harga, pilih
armada dan detail waktu pengiriman.

Nopol Armada & Sopir
Menampilkan Nopol Armada & detail Sopir
yang dapat ditugaskan untuk melakukan
pengiriman per pesanan.

Dashboard

Delivery Order & Surat Jalan Digital
Menampilkan Delivery Order secara digital yang telah diupload Cargo
Owner dan Surat Jalan yang disediakan oleh Logee Truck sesuai
dengan informasi pesanan.

Status Pesanan & Notikasi
Menampilkan status pesanan up to date, dan notikasi setiap status pesanan.

Daftar Kendaraan & Sopir Operasional

Menampilkan list daftar kendaraan & sopir yang telah diinput di web admin
trucker.

Invoice Digital
Menampilkan invoice secara digital sesuai dengan transaksi yang dilaksanakan
pada aplikasi.

Aktitas Pemesanan
Menampilkan aktitas seluruh pemesanan dan riwayat dengan status peme-
sanan yang telah diselesaikan.



Fitur Aplikasi EcologeeEcologee Features

Logee Driver
App

Menampilkan jumlah dan detail status
pengiriman muatan pada periode harian.

Info Detail Pesanan,
Tampilan Rute Perjalanan
Info detail pesanan yang dibuat oleh Cargo
Owner dengan details: lokasi asal, detail PIC
pengirim, lokasi tujuan, detail PIC penerima,
detail muatan, harga, pilih armada dan
detail waktu pengiriman.

Dashboard

View Digital Gatepass & Digital Surat Jalan
Menampilkan Gatepass secara digital yang telah diupload Cargo
Owner dan Surat Jalan yang disediakan oleh Logee Truck sesuai
dengan informasi pesanan.

GPS Google Maps
Terintegrasi dengan GPS Google Maps untuk mengetahui arah ke lokasi
asal dan lokasi tujuan.

Upload Foto Angkut Muatan & Foto Bongkar Muat 

Sopir wajib melakukan upload foto Angkut Muatan & Foto Bongkar Muat
saat pengiriman berlangsung.
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Business Models

Anda dapat memilih model bisnis yang sesuai dengan kebutuhan anda

Non-Financing - Internal B2B

Financing - Logee Paylater

Financing - Credit Card

Financing - Invoice Acceptance
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Logee Truck memberikan layanan aplikasi
digital untuk pemesanan armada dan
pengiriman muatan. Proses Pembayaran
dan Penagihan dilaksanakan oleh masing-
masing Cargo Owner dan Trucker.

Logee Truck bekerjasama dengan
B a n k  R a k y a t  I n d o n e s i a  ( B R I ) 
memberikan Credit Card dengan 
Credit Scoring dan Bunga yang menarik
kepada Cargo Owner dan percepatan 
p e m b a y a r a n  k e p a d a  T r u c k e r .

Logee Truck memberikan percepatan 
pembayaran 7 - 14 Hari Kalender
kepada Trucker dan memberikan
Credit Limit kepada Cargo Owner
dengan penagihan 30 Hari Kalender.

Logee Truck bekerjasama dengan Bank 
Mandir i  untuk memberikan fasi l i tas 
nancing kepada Cargo Owner, serta
percepatan pembayaran kepada Trucker 
sesuai Term of Payment dan Charge Fee.



1 Paperless

Bekerja sama dengan berbagai 
penyedia jasa trucking sehingga 
memberikan informasi kepastian 
armada sesuai kebutuhan PPJK.

One-Gate Portal9

1 Paperless1

1 Paperless

Memberikan sarana digitalisasi 
pencarian armada pengangkutan 
barang hingga penagihan dan  
pembayaran.

2

Digitalization

1 Paperless3

1 Paperless4

Manfaat Produk

Bekerja sama dengan berbagai 
penyedia jasa trucking sehingga 
memberikan informasi kepastian 
armada sesuai kebutuhan PPJK.

Kepastian Armada

Payment Models

Memberikan opsi model 
pembayaran untuk trucker dan 
penagihan PPJK dengan bantuan 
nancing atau internal order sesuai 
dengan Terms of Payment.

Menampilkan ringkasan dan status 
pesanan yang dapat dilihat 
secara real-time.

Dashboard

Ecologee Benets

9

Paperless

Bekerja sama dengan berbagai 
penyedia jasa trucking sehingga 
memberikan informasi kepastian 
armada sesuai kebutuhan PPJK.

One-Gate Portal

1 Paperless 5

1Paperless 6

1Paperless

PPJK dapat mengetahui posisi 
kontainer secara real-time melalui 
GPS dari driver.

7Driver Tracking

1Paperless

Pengurusan administrasi tidak perlu dilakukan 
secaran manual sehingga meningkatkan 
efektivitas pemanfaatan sumber daya 
manusia (SDM) dalam proses bisnis dan 
esiensi dalam biaya komunikasi.

8Efciency 8

Penentuan harga sesuai kesepakatan 
kedua belah pihak antara PPJK 
dengan trucker.  

Transparency

Download Gatepass melalui Ecologee 
secara digital memudahkan dalam 
dokumentasi tanpa harus mencetak 
dalam kertas.

Paperless

10
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Data Perusahaan

NPWP

SIUP/NIB

KTP Direktur

No. Rekening

Akun Registrasi

PPJK

Data Perusahaan

NPWP

SIUP/NIB

KTP Direktur

No. Rekening

Data Truk

Truck Owner

Data Sopir

NPWP

SIUP/NIB

Foto Truk

STNK

Foto

KTP

KIR

SIM

Akun Registrasi

On Boarding Requirements
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Timeplan
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STEP

01

STEP

02

STEP

03

STEP

04

Proses penandatanganan 
Perjanjian Kerja Sama oleh 
kedua belah pihak 

Input data perusahaan 
(Download dan registrasi
di aplikasi)

Sosialisasi dan edukasi
terkait aplikasi

Transaksi
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“Bergabunglah bersama kami 
untuk memasuki dunia digital 

pemesanan truk dan urusan kontainer
secara cepat, mudah, ringkas, transparan.”
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Visit us at:
ecologee.id
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