
 

Frequently Asked Questions (FAQ) 

 
1. Apa itu myCalmic?  

myCalmic merupakan system pelaporan berbasis online untuk kemudahan customer dalam hal 
tracking dan monitoring service hygiene yang telah dilakukan oleh Calmic. myCalmic memungkinkan 
penggunanya untuk mengakses semua informasi tentang Calmic secara 24/7 sebagai pelayanan 
tambahan bagi para pelanggan kami, sebuah platform yang didesain untuk menciptakan keterbukaan 
service yang diberikan oleh Calmic. 
 

2. Siapa yang dapat menggunakan myCalmic? 

Sebagai pelanggan kami, seluruh pemegang kontrak Calmic akan secara otomatis terdaftar sebagai 
pemegang account myCalmic. Anda akan menerima email terpisah dan rahasia mengenai login dan 
aktifasi account myCalmic. 
 

3. Apa saja fitur dan keunggulan myCalmic?  
 

§ Menyajikan data dari berbagai tempat dimana service dilakukan secara 24/7  
§ Untuk memvalidasi tanda tangan secara online bukti service 
§ Memudahkan dokumentasi laporan dan menyajikan laporan sesuai kebutuhan  
§ Menarik dan mengunduh catatan service beserta sejarahnya  
§ Laporan dapat dengan mudah ditransfer sesuai dengan system manjemen pelaporan  
§ Informasi dijaga dengan baik yang dilindungi oleh password yang aman, dienkspripsi dan ada 

back-up data secara terpusat  
 
 

4. Apa saja informasi yang dapat kita lihat dan ambil dari myCalmic?  

Informasi yang dapat dilihat meliputi detail kunjungan pada berbagai kontrak atau berbagi lokasi, bukti 
service atau laporan service, catatan kunjungan beserta waktu dan nama teknisinya, jadwal kunjugan 
berikutnya, kontrak atau detail account tersedia dan dapat diisi secara online serta dapat diunduh 
menggunakan format PDF maupun Excel. 
 

5. Bagaimana saya dapat login dan akses ke myCalmic?  

Anda dapat mengunjungi https://myaccount-asia.rentokil-initial.com/myInitial/kdw dan login dengan 
memasukan password Anda 
 

6. Dimana saya dapat menemukan detail dari kunjungan terakhir yang dilakukan teknisi di 
lokasi saya?  

Jika Anda memiliki akses diberbagai tempat, klik pada lokasi yang dimaksud, atau gunakan fungsi 
search untuk menemukan tempat yang dimaksud. Ketika Anda berada di Site Overview, informasi 
detail kunjungan terakhir dapat dilihat pada kolom paling kanan layar. Untuk mengetahui detail lebih 
lanjut, dapat di click pada bagian Date.  



7. Dimanakah saya dapat menemukan informasi mengenai jadwal kunjungan teknisi 
selanjutnya?  

Data tersebut akan ditampilkan pada bagian bawah kanan di kolom yang paling kanan. Untuk detail 
informasi mengenai apa saja service yang dilakukan di tempat Anda, click pada bagian Visit 
Planning. 
 

8. Dimana saya dapat melihat tanda tangan dari visit terakhir?  

Untuk melihat tanda tangan yang didapat sewaktu kunjungan service, click pada bagian Visit History. 
Ini akan menampilkan daftar dari kunjungan terbaru yang detail. Anda dapat menggunakan fungsi 
filter jika ingin mengetahui type visit atau periode waktu kunjugan yang diperlihatkan pada daftar. Pda 
bagian kanan kolom, tanda silang atau tanda check mengindikasikan apakah tanda tangan sudah 
didapat atau tidak dari visit tersebut. Jika anda mengininkan spesifik tanggal kunjungan silahkan 
tanggal yang ada pada kolom pertama. Ini akan langsung mengunduh laporan dengan format pdf 
dengan tanda tangan. 
 

9. Dimana saya dapat menarik data dari myCalmic? 

myCalmic menawarkan laporan lengkap yang memungkinkan lapran tersebut diunduh menggunakan 
format PDF atau Excel dengan cepat dan mudah. Bagian report juga dapat menarik data spesifik 
pada tanggal yang diinginkan. Anda juga dapat mengatur apa saja yang ingin ditampilkan pada 
laporan yang akan dikirim secara regular pada daftar penerima yang telah ditentukan.  
 
Click pada bagian Report yang ada pada bagian atas layar. Laporan saat ini tersedia pada bagian kiri 
dan dapat diedit, dihapus atau digunakan. Untuk memproduksi laporan baru, click pada bagian 
Report Generation pada bagian kanan layar anda dan ikuti petunjuk yang akan muncul untuk 
mengambil data yang diinginkan. 
 
Tempat untuk menyimpan disediakan untuk bagian yang ingin didownload yang memuat informasi 
yang diinginkan dari Calmic. 
 

10. Bagaimana saya dapat mengambil data laporan yang terdahulu?  

Silahkan pilih Visit History, untuk melihat seluruh catatan kunjungan terdahulu dan click pada 
tanggal spesifik yang ingin Anda ketahaui lebih detail.  
 

11. Siapa yang dapat saya hubungi jika ada pertanyaan lebih lanjut mengenai myCalmic?  

Anda dapat mengnekan tab Contact Us yang terdapat di layar atau dapat juga menghubungi hotline 
0800 1 333 777 atau email ke ihs-custcare-id@rentokil-initial.com.  
 

12. Apa password untuk myCalmic? 

Password harus mengikuti kriteria berikut:  

§ Harus ada antara 8 – 12 karakter 
§ Minimal terdapat 1 huruf  
§ Minimal terdapat 1 angka 
§ Minimal terdapat 1 spesial karakter  !@#$%^&*()_ 

Mohon dicatat bahwa demi keamanan password ini akan tidak berlaku setelah 90 hari.  

 

 



13. Browser apa yang bisa digunakan?  

myCalmic men-support browser berikut:  
§ Google Chrome 
§ Internet Explorer 9 atau diatasnya 
 

14. Seberapa aman kah data saya?  

myCalmic didesain sebagai situs yang aman jika dipastikan dengan:  
 
§ Dilindungi oleh password yang akan mengontrol akses masuk  
§ Kominikasi yang dienskripsi  
§ Data dikelola oleh pusat data yang aman yang juga memililki kemamupan pemulihan jika terjadi 

bencana yang tidak diingkan  


