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Di Hari Ulang Tahun, Owlexa Healthcare Nyatakan Siap Sambut Teknologi 4.0
Jakarta, September 2019 – Dalam rangka memperingati ulang tahun yang ke-4, Unit Bisnis Lintasarta
di bidang kesehatan Owlexa Healthcare menyatakan siap mengikuti perkembangan teknologi 4.0
melalui peningkatan layanan administrasi kesehatan yang terus dilakukan untuk para pelanggannya.
“Dengan pertambahan usia, Owlexa tentu terus melakukan optimalisasi. Kami membantu dalam
mengelola kesehatan perusahaan dalam memberikan pelayanan secara optimal kesehatan kepada
karyawannya, dengan demikian kita lebih fokus memberikan solusi-solusi kesehatan yang terbaik
sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini,” kata Indar Siswanto, General Manager E-Health
Strategic Business Unit Owlexa, dalam sambutannya pada Seminar Kesehatan di Balai Kartini,
Jakarta.
Menurut Indar Siswanto, saat ini Owlexa telah bekerjasama dengan lebih dari 3.800 provider di
Tanah Air. Hal ini, katanya, menunjukan komitmen Owlexa dalam mendukung pertumbuhan industri
kesehatan sejak diluncurkan pada September 2015.
“Owlexa berperan sebagai Third Party Administration (TPA) dalam memberikan solusi kesehatan
sekaligus menjawab kebutuhan perusahaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
terbaik dan andal bagi pesertanya,” tegasnya.
Ia menambahkan, disamping itu Owlexa juga memberikan pelayanan adminsitrasi kesehatan atau
Administration Service Only (ASO), serta produk pengelolaan dan pengendalian secara terencana
terhadap dana kesehatan karyawan atau Managed Care, dengan sistem pelayanan rujukan dan pola
pembayaran kapitasi atau fee for service tanpa mengurangi mutu pelayanan.
Senior Manager TPA Product and Customer Services Owlexa, Dr. Tri Rahayu, menambahkan, Owlexa
menjaga konsistensi dalam memberikan pelayanan administrasi kesehatan dengan Cepat, Akurat,
Responsif, dan Efisiensi sesuai dengan tagline Owlexa yakni CARE. “Ini salah satu yang membuat
Owlexa berbeda adalah bisa memantau dana kesehatan secara realtime melalui web report,”
ujarnya.
Dengan demikian, menurut Dr. Tri, dengan menjadi bagian dari Unit Bisnis Lintasarta sebagai
perusahaan ICT yang telah berpengalaman lebih dari 31 tahun menjadikan Owlexa lebih siap
menghadapi geliat teknologi yang terus mengalami perkembangan. “Owlexa memberikan layanan
yang terbaik kepada pelanggannya dengan di dukung oleh sistem dan teknologi yang handal serta
sumber daya manusia berpengalaman di bidangnya,” ujarnya.
Dr. Tri menjelaskan, Owlexa Healthcare memberikan pelayanan tanpa batas, diantaranya
memberikan pelayanan terhadap proses administrasi klaim perusahaan atau asuransi mulai dari
proses membership, eligibility member, case monitoring, discharge sampai pada proses pembayaran
tagihan klaim biaya pengobatan.
“Layanan dan Fasilitas yang diberikan Owlexa di dukung dengan sistem teknologi informasi berbasis
web dan siap di integrasikan dengan sistem Hospital Information System (HIS), pelayanan tanpa
bayar tunai (Cashless) di jaringan provider, serta sudah memiliki Mesin EDC (Electronic Data Capture)
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& Web Based sendiri dimana mesin EDC tersebut ditempatkan di lokasi provider yang langsung
terhubung ke sistem OWLEXA sehingga dapat melakukan verifikasi data secara online,” tutupnya.
-SelesaiTentang Lintasarta (Indosat Ooredoo Group)
Sejak 1988, Lintasarta merupakan penyedia Komunikasi Data, Internet dan IT Services untuk berbagai sektor industri. Saat
ini Lintasarta telah melayani lebih dari 2.400 pelanggan korporasi dengan lebih 35.000 jaringan yang meliputi layanan
komunikasi data fiber optik, jaringan satelit, managed security & collaboration, data center dan DRC, cloud computing,
Managed Services, e-health, TPA dan solusi total komunikasi data.
Lintasarta memberikan layanan profesional mulai dari layanan pra-jual melalui business consultant, network engineer
untuk assessment dan desain solusi pelanggan hingga layanan purna jual yang memadai seperti Customer Assistant
Representative (CAR). Layanan professional kami didukung oleh lebih dari 1000 staf berpengalaman diantaranya memiliki
sertifikasi Internasional yang tersebar di lebih dari 44 kota di Indonesia.
Lintasarta memberikan jaminan ketersediaan koneksi jaringan (SLA) sebesar 99%, 99,9% dan 99,99% sesuai kebutuhan
para pelanggannya, dengan dukungan multimedia akses yaitu Fiber Optik, Broadband Wireless Access dan Satelit, serta
multi backbone yang fully back up dan terkontrol melalui Network Monitoring System.
Infrastruktur Lintasarta berbasis platform jaringan Next Generation Network (NGN). Untuk jaminan mutu layanan
Lintasarta telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2015, ISO 27001:2013, ISO 20000-1:2011, ISO 14001:2015, OHSAS
18001:2007, PCI DSS, CMSP (Cisco Managed Service Partner), dan SMK3 PP 50/2012.
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