
Tentang Workday
Workday (NYSE: WDAY) menyediakan aplikasi cloud untuk 
keuangan, sumber daya manusia, perencanaan, manajemen 
belanja, dan analitik yang dirancang bagi mereka yang 
bekerja dalam sebuah organisasi masa kini. Didirikan oleh 
veteran PeopleSoft Aneel Bhusri dan Dave Duffield, Workday 
menggabungkan kepemilikan berbiaya lebih rendah dengan 
pendekatan inovatif pada aplikasi perusahaan.

  “Saya memulai Workday untuk membawa 
semangat dan fokus pelanggan kembali ke bisnis 
aplikasi perusahaan.

Dave Duffield
Co-Founder dan Ketua Dewan, Workday

Aplikasi Cloud Perusahaan
Kami memulai Workday dengan premis sederhana: Kami bisa melakukan yang 

lebih baik, dan menawarkan keuntungan yang tidak mungkin diberikan oleh 

cloud atau sistem lokal lain.

• Merencanakan, melaksanakan, dan menganalisis semua di satu 

sistem: Hal menakjubkan terjadi ketika Anda menyatukan sistem Anda. 

Dengan keuangan, SDM, perencanaan, dan analitik di satu sistem cepat, 

Anda dapat mengangkat wawasan, menemukan peluang baru, dan terus 

memajukan bisnis Anda.

• Berbeda secara desain: Inti dari arsitektur kami adalah komitmen teguh 

pada filosofi Power of One—satu pengalaman, satu sumber data, satu 

model keamanan, dan satu komunitas. Power of One memungkinkan 

kami berinovasi lebih cepat selagi memenuhi standar keamanan 

tertinggi dan memberikan pengalaman pelanggan tanpa banding.

• Inovasi berkelanjutan: Bukankah software perusahaan seharusnya 

memberikan teknologi terobosan seperti pembelajaran mesin, secepat 

software konsumen? Kami rasa begitu. Itulah mengapa kami terus 

berinovasi untuk membantu bisnis Anda menghadapi hari esok.

• Pengalaman pelanggan: Di Workday, kami hadir untuk Anda. Penyebaran 

cepat kami, tim dukungan khusus, dan komunitas pengguna 

yang dinamis hanyalah beberapa cara kami untuk memastikan 

kesukesan Anda. Dan peringkat kepuasan pelanggan kami yang 

97 persen terdepan di industri menunjukkan bahwa itu berhasil. 

Mengapa Workday

• Dibangun untuk cloud

• Aplikasi-aplikasi Perusahaan dalam 
satu sistem yang komprehensif

• Kepemimpinan dengan rekam jejak 
yang terbukti

• Peringkat kepuasan pelanggan 
terkemuka di industri

• Global pada Inti

Dengan Workday, Anda dapat:

Optimalkan Sumber Daya
• Penghematan biaya yang dapat 

diprediksi dan berkelanjutan

• Otomatisasi dan alur kerja yang 
meningkatkan produktivitas tenaga 
kerja

• Mengurangi ketergantungan pada TI 
untuk tugas sehari-hari

Raih Perubahan
• Pondasi teknologi adaptif

• Kecepatan untuk merespon dengan 
cepat terhadap pertumbuhan dan 
perubahan

Operasikan dengan Ilustrasi Lengkap
• Tertanam, dapat ditindaklanjuti, analitik 

waktu nyata

• Visibilitas secara Global

Ikutsertakan Pengguna
• Fungsi built-in seluler

• Intuitif, dipersonalisasi, dan mudah 
digunakan
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• Keamanan dan kepercayaan: Di Workday, kepercayaan dijalin ke dalam 

segala sesuatu yang kami lakukan. Untuk menjaga data Anda tetap 

aman dan pribadi, kami menyebarkan pelindung terdepan di industri 

dan terus memantau sistem kami, sehingga Anda dapat tidur dengan 

tenang, mengetahui bahwa data paling sensitif Anda terlindungi 24/7 

di dalam cloud.

• Penyebaran tanpa kejutan: Dengan Workday, penyebaran terjadi sesuai 

rencana. Karena kami menggunakan pendekatan penyebaran yang 

sama dengan setiap pelanggan, metodologi kami disesuaikan sehingga 

Anda tidak akan mengalami kendala di sepanjang jalan.

• Kembangkan dan sebarkan kemampuan bisnis baru: Ciptakan aplikasi 

baru untuk membantu cara unik Anda dalam melakukan bisnis 

menggunakan layanan yang sama dengan yang mendukung aplikasi 

HCM, keuangan, dan pelajar kami.

Dirancang sesuai Pola Kerja

Pengalaman pengguna yang menarik.

Workday menggunakan pembelajaran mesin untuk menciptakan pengalaman 

yang dipersonaliasi untuk memandu orang-orang Anda melalui saat-saat 

kritis dan memberdayakan mereka untuk melakukan pekerjaan yang terbaik.

Dibangun untuk tenaga kerja seluler.

Desain yang mengutamakan seluler mendorong interaksi langsung dan relevan 

untuk bertemu pekerja di mana pun mereka berada. Hal itu akan selalu sinkron, 

jadi perubahan yang dibuat pada aplikasi seluler langsung muncul di versi 

browser dan sebaliknya, memungkinkan untuk berpindah dengan lancar antara 

seluler dan desktop.

Tertanam, dapat ditindaklanjuti, analitik waktu nyata.

Workday memberikan satu pandangan yang dapat ditindaklanjuti tentang bisnis 

Anda, mulai dari keuangan hingga orang-orang di tenaga kerja Anda. Pekerja 

dapat mengakses wawasan kontekstual dan real-time dengan aman saat mereka 

membutuhkannya, lalu berkolaborasi dan mengambil tindakan—semuanya 

tanpa meninggalkan Workday. Anda mendapatkan gambaran tentang keadaan 

organisasi Anda, termasuk prediksi tentang hasil potensial dan rekomendasi 

yang dapat ditindaklanjuti untuk memastikan hasil yang positif.

Aplikasi Workday

Workday Financial Management
• Akuntansi dan Keuangan

• Manajemen Pendapatan

• Konsolidasi dan Selesaikan

• Pusat Akuntansi

• Audit dan Kontrol Internal

• Proyek

• Manajemen Hadiah

Workday Human Capital 
Management
• Manajemen Sumber Daya Manusia

• Manajemen Payroll dan Tenaga Kerja

• Pengalaman Karyawan

• Penyampaian Layanan SDM

• Kredensial*

• Manajemen Talenta

• Akuisisi Talenta

• Pembelajaran

Perencanaan Perusahaan Workday
• Perencanaan Keuangan

• Perencanaan Tenaga Kerja

• Perencanaan Penjualan

Spend Management
• Sourcing Strategis

• Pengadaan untuk Membayar

• Inventaris

• Pengeluaran

Analitik dan Pelaporan
• Hub Data

• Studi Banding

• Analisis Orang

Otomatisasi Layanan Profesional 

Siswa
• Admisi

• Catatan Pelajar

• Pemberian Nasihat

• Bantuan Keuangan

• Keuangan Siswa

Platform Cloud
• Cloud Integrasi

• Extend
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Global pada Inti

Anda tidak memerlukan aplikasi terpisah untuk mendukung berbagai bahasa, 

mata uang, format, atau peraturan. Workday memberikan landasan bagi 

organisasi dan tenaga kerja yang terdistribusi secara global, sambil mematuhi 

persyaratan lokal.

“Kami hampir membuat keputusan untuk tetap 
berpegang pada dunia yang sudah kami kenal. 
Syukurlah kami tidak melakukannya. Kami kini 
memiliki SDM, payroll, dan keuangan di satu 
aplikasi, berkat Workday.

Direktur Aplikasi SDM/Keuangan, Netflix

Pondasi Teknologi Adaptif

Workday tumbuh dan berubah untuk mendukung kebutuhan organisasi Anda 

yang terus berkembang, memberikan skalabilitas, kinerja, dan konfigurasi yang 

andal. Layanan web standar memungkinkan pertukaran data yang mudah dengan 

aplikasi lain. Alat konfigurasi proses bisnis yang kuat memungkinkan Anda untuk 

menentukan proses dan aturan bisnis di seluruh organisasi atau lokal.

“Workday telah membantu kami berkembang 
dari hanya melaporkan angka menjadi mampu 
menganalisis angka dan memberikan nilai 
kembali ke bisnis.

CFO, Tripadvisor

Workday Integration Cloud

Workday Integration Cloud dibuat dari teknologi integrasi kelas perusahaan 

dan dibangun ke dalam inti Workday. Tersedia untuk semua pengguna dan 

aplikasi di Workday.

• Lebih dari 600 integrasi bawaan siap digunakan

• Tersambung langsung dengan Layanan Web Workday dan API berbasis-
REST

• Platform integrasi lengkap dengan runtime dan perkakas

“Tim program kami yang terdiri dari sekitar 25 orang 
mengembangkan dan menerapkan 65 integrasi 
ke dalam dan luar Workday.

Wakil Presiden Sistem SDM, Centrica

Kepemilikan
Perseroan Terbuka (NASDAQ: WDAY) 
per Oktober 2012

Kepemimpinan
Aneel Bhusri, Co-Founder & Co-CEO 
Chano Fernandez, Co-CEO 
Dave Duffield, Co-Founder & Chairman

Kantor
Kantor pusat di Pleasanton, California, 
dengan kantor di seluruh Amerika Utara, 
EMEA, dan APJ

Negara dan Pusat Data
• Workday diterapkan di lebih dari 

170 negara dan tersedia dalam lebih 
dari 30 bahasa

• Workday diselenggarakan di pusat 
data di Amerika Serikat dan Eropa
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Dirancang untuk Berevolusi Bersama Anda

Kami membangun Workday agar siap menghadapi perubahan, sehingga Anda 

dapat mengadopsi teknologi baru tanpa menulis ulang kode atau membeli 

versi baru—dan kami dapat memberikan penyempurnaan kapan saja, tidak 

hanya selama pembaruan besar-besaran. Dan dengan membuka Workday 

dengan Workday Extend, kami mempermudah Anda untuk memperluas cara 

Workday bekerja untuk Anda.

“Apa yang kami sukai dari Workday adalah bahwa 
ini bukan penghalang jalan untuk berubah, 
tetapi sebuah pendorong untuk membantu kami 
mengelola perubahan secara efektif.

Wakil Presiden, Cornell University

*Lembar data ini mungkin berisi pernyataan berwawasan ke depan yang mengandung risiko, 
ketidakpastian, dan asumsi. Jika risiko terwujud atau asumsi terbukti salah, hasil dan arahan bisnis 
Workday dapat berbeda secara material dari hasil yang tersirat dalam pernyataan berwawasan ke 
depan. 

Pernyataan berwawasan ke depan mencakup pernyataan apa pun mengenai strategi atau 
rencana untuk operasi di masa depan; pernyataan apa pun mengenai fitur baru, peningkatan, 
atau peningkatan pada aplikasi kami yang ada atau rencana untuk aplikasi masa depan; dan 
pernyataan keyakinan apa pun. Informasi lebih lanjut tentang risiko yang dapat memengaruhi 
hasil Workday disertakan dalam pengajuan kami ke Komisi Sekuritas dan Pertukaran, 
yang tersedia di halaman web hubungan investor Workday:  
workday.com/company/investor_relations.php 

Workday tidak berkewajiban dan tidak bermaksud memperbarui pernyataan berwawasan ke depan. 
Setiap layanan, fitur, fungsionalitas, atau peningkatan yang belum dirilis yang dirujuk dalam dokumen 
Workday, peta jalan, blog, pembaruan kami, siaran pers, atau pernyataan publik yang saat ini tidak 
tersedia dapat berubah sesuai kebijakan Workday dan mungkin tidak dikirimkan sesuai rencana 
atau sama sekali. 

http://workday.com/en-sg
http://www.workday.com/company/investor_relations.php

