
Creatio Berkolaborasi dengan Ikonik Paul van
Dyk untuk Mempersembahkan Teknologi No-
Code Terdepan dalam Freedom Release

A virtual show that will carry the theme of

“Freedom”, unveil the latest version 8.0,

and put No-Code technology as the

future for app development

BOSTON, MA, USA, January 19, 2022

/EINPresswire.com/ -- Creatio,

perusahaan terkemuka di dunia yang

telah banyak membantu organisasi

dalam mengautomasi proses bisnis

(workflow automation) serta proses

CRM dengan menyediakan platform

teknologi No-Code dan kebebasan untuk berinovasi, hari ini secara resmi mengumumkan pra-

pendaftaran untuk acara virtual “Freedom Release” yang berlangsung pada 8 Februari

mendatang. Acara ini dirancang untuk para pemimpin bisnis di bidang IT, digital, dan operation

yang tertarik untuk terhubung baik dengan pelanggan (customer), mitra (partner), dan karyawan

(employee) dengan cara baru; mengautomasi proses bisnis lebih cepat dibandingkan kompetitor

dan memberdayakan sumber daya yang tersedia untuk membangun aplikasi menggunakan

teknologi no-code dengan cepat.

Acara ini akan menggabungkan antara sesi teknologi no-code terkemuka dan diikuti dengan

peluncuran Creatio 8.0, sebuah pembaruan terbesar dari teknologi Creatio yang berfokus dalam

menyediakan kebebasan bagi para pengguna untuk mengautomasi proses bisnisnya dengan

teknologi no-code. Untuk benar-benar memahami esensi dari “Freedom” itu sendiri, acara ini

akan menampilkan bintang tamu spesial yang telah mendapatkan nominasi dari Grammy

Award, DJ Paul van Dyk. DJ Paul akan membuat penampilan panggung spesial bertemakan

“Freedom” yang didedikasikan khusus untuk memeriahkan momentum peluncuran Creatio 8.0.

Acara ini akan diselenggarakan secara outdoor dengan pemandangan pegunungan yang

terinspirasi dari kebebasan (Freedom) dan disiarkan secara digital.

Pada awal acara, para peserta akan mendapatkan kesempatan untuk menikmati diskusi menarik

bersama Head of Citizen Development Practice dari Project Management Institute, mitra utama

Creatio, dan para eksekutif. Sesi ini akan menghadirkan CEO sekaligus pendiri Creatio Katherine

http://www.einpresswire.com
https://www.creatio.com
https://www.creatio.com/page/freedom-release


Kostereva, yang akan mengelaborasi visi Creatio untuk masa depan teknologi no-code dan nilai-

nilai utama dari teknologi Creatio. Selanjutnya, para ahli teknologi dan produk dari Creatio akan

mengungkapkan Creatio versi 8.0. Platform/teknologi versi terbaru yang mampu mendukung

pengguna untuk membuat aplikasi dengan teknologi no-code. Pada bagian penutup, DJ Paul van

Dyk akan membawakan sebuah penampilan spesial bertemakan “Freedom”. Selagi penampilan

musik berlangsung, Creatio akan mendemonstrasikan keunggulan, kemudahan, dan keindahan

penggunaan teknologi no-code dengan membuat aplikasi dari nol menggunakan fitur yang baru

dirilis.

Registrasi untuk Creatio Freedom Release telah dibuka. Registrasikan diri Anda gratis dan

dapatkan informasi terbaru seputar event melalui email.

Tentang Creatio

Creatio adalah perusahaan pengembang software bisnis terkemuka di dunia yang terdepan

dalam area "business process automation" dan "CRM" dengan teknologi no-code dan kebebasan

penuh untuk berinovasi. Jutaan workflow diluncurkan di platform kami setiap hari di 100 negara

oleh ribuan klien. Perhatian yang tulus untuk klien dan mitra kami merupakan hal yang paling

penting dari DNA Creatio. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.creatio.com.

Tentang iSystem Asia

iSystem Asia adalah sebuah perusahaan konsultan teknologi dan manajemen yang berfokus

pada bidang Customer Relationship Management (CRM), Customer Experience (CX), dan

Business Process Management (BPM). Layanan dari iSystem Asia mencakup konsultasi,

implementasi teknologi, training, dan sertifikasi.

iSystem Asia telah mendapatkan penghargaan pada tahun 2020 oleh Creatio sebagai "5 Stars

Creatio Certified Partner" menempatkan iSystem Asia dalam jajaran partner-partner terkemuka

Creatio di seluruh dunia. iSystem Asia ditunjuk sebagai satu-satunya penyelenggara pelatihan

Creatio (authorized Creatio training provider) di Indonesia. Area layanan kami mencakup wilayah

Asia Pasifik (APAC region).
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