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Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah lahan yang terluas di dunia dengan luas
hingga 92 Juta Hektare.
Kayu merupakan salah satu hasil hutan yang dihasilkan dan menjadi salah satu sumber pendapatan
masyarakat indonesia tetapi marketplace dari hasil kayu ini belum terdigitalisasi dan terkadang hasil
panen belum maksimal karena banyak faktor, mulai dari perawatan, kerusakan karena hama dan
hewan, pencurian dan juga kebakaran hutan.

MyForest Menyediakan berbagai Panduan untuk merawat kebun kayu yang diintegrasikan dengan
berbagai jenis teknologi seperti sensor, kamera dll untuk dapat mamantau serta memaksimalkan hasil
panen petani kayu di indonesia.

MyForest juga menyediakan marketplace terhadap hasil panen ataupun material perlengkapan
perawatan kebun kayu serta sistem pelelangan untuk meningkatkan pendapatan dari penjualan kayu
petani.
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Sebuah group chat dimana setiap

orang bisa berkomunikasi dengan

mudah satu dengan yang lain

atau juga digunakan untuk bisa

berkomunikasi dengan expert

untuk mengetahui pendapat baru

dan penting 

Memberikan informasi tentang

kebun yang saat ini di monitor

menggunakan thermal camera,

monitor suhu kelembapan dan

lain-lain. Semua data yang telah

diambil akan dimasuki dalam

history monitoring yang berada

di aplikasi.

Tempat dimana orang bisa

membeli berbagai banyak jenis

kayu atau bisa melakukan

auction mendapatkan kayu

dengan berkualitas tinggi. 
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