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Description :
Perkembangan teknologi selalu mengalami perubahan yang 
sangat cepat dari waktu ke waktu, dimana selalu dikembangkan terus 
menerus untuk memberikan kemudahan kepada manusia. Belakangan 
ini di Indonesia, harga ponsel pun semakin terjangkau dengan masuknya 
handphone-handphone China, sehingga masyarakat Indonesia tentunya 
sudah tidak asing lagi dan menjadi semakin mudah untuk memilikinya. 
Kegunaan dari handphone sekarang ini tidaklah hanya untuk 
melakukan komunikasi suara maupun data, tetapi sekarang semakin 
banyak aplikasi yang mendukung dan memberikan kemudahan untuk 
penggunanya. 
PT Satu Satu Dua Dua International yang berdiri sejak tahun 
2007, dimana bergerak di bidang jasa advertising, mulanya selalu 
mengeluarkan tabloid dan melayani pelayanan pemasangan iklan cetak. 
Proses kerja perusahaan ini dilakukan secara manual yaitu melalui fax, 
koordinasi telepon dan internet. Melihat peluang pasar Indonesia, ratarata masyarakat kota besar maupun kecil sudah
memiliki handphone 
karena berbagai kemudahan diatas. Melihat peluang ini, perusahaan 
ingin membuat sebuah aplikasi yang dapat memberikan kemudahan 
kepada client untuk mengirimkan promosi mereka dimana dan kapan 
saja, tentunya dengan harga yang murah dan hasil yang maksimal, 
maka perusahaan memerlukan sebuah aplikasi untuk memenuhi 
keperluan diatas melalui perangkatmobile seperti handphone untuk 
mengirimkan promosi mereka ke database aplikasi web yang dapat 
diakses oleh seluruh pengguna internet.
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