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AlphaBITS NG
Banking Suite
Di era teknologi dan modern yang serba digital ini, AlphaBITS
NG Banking Suite sangat cocok digunakan untuk mendukung
kegiatan operasional perbankan, dengan beberapa manfaat
diantaranya:
1. Berbasis digital dan tetap mengacu pada regulasi perbankan
lokal.
2. Dilengkapi dengan sistem pengaman yang dapat memas�kan
keamanan seluruh data nasabah.
3. Dilengkapi dengan Data Analisis Nasabah hingga Laporan
Keuangan yang komprehensif yang dapat membantu kinerja
operasional bank.
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Perbankan & Operasional
Keuangan
Aplikasi yang menunjang kegiatan operasional perbankan serta
memberikan layanan yang modern. Terdiri dari 5 sistem yang
membuat operasional perbankan menjadi lebih modern dan
eﬁsien, yaitu :
1. Sistem Perbankan (Konvensional dan Syariah)
2. Pelaporan Operasional dan Regulator
3. Sistem Treasury
4. Sistem Originasi Pinjaman
5. Sistem Pembiayaan
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Sistem Perbankan
(Konvensional dan Syariah)
Kondisi pasar yang dinamis mengharuskan pelaku bisnis berinovasi.
Salah satunya inovasi terhadap sistem perbankan yang menunjang
pemanfaatan technology digital. Core Banking (Konvensional dan
Syariah) merupakan aplikasi yang dibutuhkan oleh bank untuk
memberikan layanan simpan pinjam dan layanan keuangan lainnya
kepada nasabah dan menjadi penunjang utama bagi bank pengguna
untuk pengembangan bisnis sekarang dan kedepan. Aplikasi ini
sudah mempunyai ﬁtur untuk diintegrasikan dengan sistem biometrik
dalam menjaga keamanan nasabah bertransaksi.
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FITUR
GUI
Dapat diakses menggunakan web browser
dengan tampilan yang lebih ergonomis.
CIF
View customer 360 derajat dengan
konsep customer centric.
CASA
Mendukung virtual account, cash back dan
bonus manajemen serta cash management.
DEPOSIT
Perhitungan dengan suku bunga tiering
interest bisa berdasarkan nilai deposito
atau periode deposito, juga dapat dilakukan
tarik tunai seper� pada tabungan biasa.
LOAN
Jadwal angsuran yang ﬂexible, dalam
satu jadwal angsuran bisa terdiri dari
kombinasi suku bunga Fixed Rate, Floating
Rate, dan Caps.
SERVICE
Lebih banyak layanan yang bisa dibuat
seper� Internasional Remitansi, Setelmen
dan Kliring , Layanan sebagai Bank
Persepsi.

General Ledger
Rekening Perkiraan (COA) yang ﬂexible,
Mul� Mata Uang dan Revaluasi otoma�s.
SVS (Signature Veriﬁca�on System)
Digitalisasi spesimen, jumlah a�orney
ﬂexible dan penggunaan patern matching.
MANFAAT
Mudah dan cepat dalam pengembangan
produk dan layanan.
Akses perbankan menjadi lebih mudah di
manapun, kapanpun dan menggunakan
perangkat apapun.
Mudah melakukan ekspansi bisnis.
Mudah diintegrasikan dengan sistem lain.
Memberikan digital customer experience.

Perbankan &
Operasional Keuangan

Integrasi Perbankan

Perbankan Elektronik

Analisis Perbankan

Pelaporan Operasional
dan Regulator
Laporan Operasional dan Laporan Regulator disediakan untuk
memenuhi kebutuhan bank dalam memberikan laporan secara
berkala kepada regulator seper� Laporan Stabilitas Moneter dan
Sistem Keuangan(LSMK) dalam format XBRL, laporan untuk Sistem
Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dan pelaporan untuk kebutuhan
internal seper� laporan Tingkat Kesehatan Bank (TKS), CAR, ROA,
LDR, BOPO , Performance per Cabang dan lain-lain. Semua laporan
tersebut dapat ditampilkan secara visual dalam bentuk graphic dan
dashboard.

FITUR
Otoma�sasi proses mulai dari pengumpulan
data, pembuatan laporan dengan XBRL
format (XBRL instant), dan pengiriman
data.
Tools berbasis Graphical User Interface
memudahkan pemetaan (mapping) data
sumber ke taxonomy dan memudahkan
perubahan atau penggan�an taxonomy
yang dikeluarkan oleh regulator (BI).
Validasi XBRL instance yang terintegrasi.
Mul� Taxonomy dengan kemampuan
versioning.
Export laporan ke dalam format XLST,
Excel, Doc, Web.
Database untuk laporan internal dan
archive.
Audit Log dan ﬁtur-ﬁtur keamanan.
Laporan Tingkat Kesehatan Bank yang
ditampilkan dalam Dashboard (Graphical
User Interface dengan chart ). Antara lain
laporan CAR, Cash Ratio, LDR, ROA,
BOPO, EAQ, NPL, Laporan Kinerja Bank
per cabang atau per Account Oﬃcer.

MANFAAT
Meningkatkan ketepatan dan keakuratan
dalam pembuatan laporan.
Mempercepat proses pelaporan sehingga
menjamin kepatuhan bank dalam
memenuhi tenggat waktu pelaporan.
Mudah dan cepat dalam merespon
perubahan pelaporan oleh regulator.
Akses lebih mudah terhadap data kinerja
bank.
Meningkatkan kecepatan dan keakuratan
dalam proses pengambilan keputusan oleh
manajemen.
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Sistem Treasury
Bank akan dimanjakan dengan kemudahan dalam melakukan
transaksi, pemantauan dan pemeliharaan Portofolio Investasi,
pemantauan Arus Kas, pemeriksaan atas keseluruhan ak�vitas di
unit Treasury dan Investasi hingga pelaporan lainnya.
Disamping itu, sistem Treasury sudah dilengkapi juga dengan
Business Inteligence untuk unit Treasury yang akan membuat ak�vitas
perbankan menjadi lebih mudah.

FITUR
Mendukung Bank Konvensional maupun
Bank Syariah.
Money Market, Fixed Income, Forex and
Derivative.
Pengguna bisa menambah produk baru,
menambah ﬁeld, menentukan alur kerja,
membuat integrasi dengan sistem lain,
dan menambah laporan baru.
Digunakan secara Internasional dengan
beragam macam klien.
Waktu implementasi yang singkat,
sekitar 4 bulan.
Laporan dapat dimodiﬁkasi langsung
oleh pengguna.
Tersedianya dashboard berisi informasi
pen�ng tentang data keuangan secara
real time.
Terintegrasi dengan sistem keuangan
lainnya seper� Core System, Bloomberg,
Reuters, RTGS, Internet Banking dan
lainnya.

MANFAAT
Menyediakan informasi yang cepat,
tepat, kredibel dan berkualitas.
Proses pengambilan keputusan menjadi
cepat dan efek�f.
Pelaporan ke regulator tepat waktu dan
kredibel.
Mengawasi fungsi internal perusahaan.
Pekerjaan administra�f harian sudah
terintegrasi oleh sistem sehingga lebih
eﬁsien.
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Sistem Originasi Pinjaman
Sebuah sistem perbankan berbasis digital yang menjadi solusi untuk
pengelolaan pengajuan pinjaman yang komprehensif, sehingga
proses pengajuan dan persetujuan kredit menjadi lebih cepat, akurasi
dan mi�gasi resiko dalam pembuatan keputusan kredit dapat
di�ngkatkan.

FITUR
Pinjaman Beragunan (Secured Loan)
maupun Pinjaman Tanpa Agunan
(Unsecured Loan).
Kredit Konsumer, Mikro dan SME.
Modul Penilaian Kredit (Credit Scoring)
dapat disesuaikan dengan segmentasi
produk.
Mencegah potensi kecurangan (fraud)
dan kredit bermasalah (Non Performing
Loan) dengan adanya ﬁtur pemeriksaan
duplikasi , pemeriksaan da�ar hitam dan
pemeriksaan rekening nega�f.
Pemantauan produk�ﬁtas dengan adanya
ﬁtur Pemantauan Kinerja Pemrosesan (SLA)
Terintegrasi ke Manajemen Dokumen
(Document Management).
Mendukung pencatatan aplikasi yang
datang dari berbagai sumber (Multi
Marketing Channel),
misalnya : walk in customer, agensi,
referensi, penjualan langsung, pameran
Mendukung analisa kredit 5C (Character,
Capacity, Capital, Condition, Collateral)
Dapat diakses online, kapan saja, dimana
saja karena berbasiskan web.

Dapat diakses melalui telepon seluler
sehingga proses persetujuan pinjaman
menjadi lebih cepat.
Fitur Jejak Audit (Audit Trail) berguna
untuk memantau ak�ﬁtas pengguna dan
melacak kembali transaksi yang dilakukan
pengguna.
MANFAAT
Proses persetujuan kredit lebih eﬁsien
sehingga bank menjadi lebih kompe��f
di pasar.
Alokasi sumber daya menjadi eﬁsien.
Biaya proses kredit lebih terkendali.
Mencegah potensi kecurangan (fraud).
Mengurangi potensi kredit bermasalah
(bad debt).
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Sistem Pembiayaan
Solusi Pembiayaan Tidak Langsung (Indirect Financing)
menyeluruh, handal dan ﬂexibel.
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FITUR
Kebijakan dapat diatur pada level ﬁnancial
channel.
Se�ap ﬁnancial channel dapat memiliki
perjanjian yang berbeda sesuai kebijakan
yang ada.
Asset Purchase, Pembiayaan Bersama
(Joint Financing) , Pembiayaan Penerusan
(Channeling) secara mirroring ataupun
non mirroring.
Otomo�f dan Non Otomo�f.
Terdapat kriteria kelayakan kredit,
pemeriksaan duplikasi, pemeriksaan da�ar
hitam dan pemeriksaan OJK (OJK Checking)
Memiliki Laporan Operasional Pinjaman
hingga Laporan untuk regulator.

MANFAAT
Mempercepat proses operasional.
Meminimalkan kebutuhan operasional.
Proses transaksi dalam jumlah banyak
(Bulk Transaction Process).
Sangat mudah dikustomisasi.
Meminimalkan resiko yang terjadi.
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Integrasi
Perbankan
Aplikasi yang dirancang untuk mengintegrasikan layanan
teknologi perbankan antara back oﬃce dengan front oﬃce agar
lebih terstruktur. Adapun sistem yang digunakan yaitu :
1. Peran� Tengah (Middleware)
2. Switching
3. ESB (Enterprise Service Bus)

Peranti
Tengah
(Middleware)

Switching

ESB
(Enterprise
Service Bus)
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Peranti Tengah
(Middleware)
Aplikasi yang berfungsi untuk mengintegrasikan semua aplikasi yang
beroperasi di sebuah bank, baik aplikasi lama (legacy) maupun
aplikasi baru sehingga dapat saling berinteraksi. Aplikasi middleware
juga berfungsi untuk mengintegrasikan layanan-layanan dari
ins�tusi-ins�tusi lain untuk mendukung produk dan layanan
perbankan.

FITUR
Manajemen Transaksi
Mengatur lalulintas data transaksi keluar
dan masuk sesuai dengan kebutuhan yang
sudah dideﬁnisikan.
Manajemen Rou�ng
Memas�kan �dak ada kesalahan pengiriman
untuk semua data transaksi masuk dan
keluar.
Flexible interface
Dapat mengiku� perkembangan teknologi
interface protokol dan berkomunikasi
dengan interface apapun dengan format
apapun sehingga dengan mudah dapat
mengintegrasikan berbagai aplikasi.
Manajemen Keamanan
Mengatur jenis transaksi yang dapat dilakukan
oleh se�ap aplikasi yang terintegrasi.
Message transla�on and transforma�on
Mengar�kan dan mengubah format message
ke dalam format yang dapat dimenger�
oleh aplikasi-aplikasi yang terintegrasi
(fungsi sebagai konverter).
Hot deployment
Memungkinkan dilakukan perubahan atau
penambahan interface tanpa menggangu
aplikasi lain yang sudah terkoneksi.

MANFAAT
Memberdayakan aset yang sudah tersedia.
Aplikasi bank yang sudah berjalan dengan
menggunakan protokol lama tetap dapat
digunakan, �dak perlu digan�.
Menyederhanakan infrastruktur IT yang
sudah ada. Relasi antar aplikasi yang
sebelumnya Many to Many berubah
menjadi One to One.
Meningkatkan kapasitas layanan.
Mempermudah operasional dan pemeliharaan
sistem.
Memperluas potensi bisnis.
Memperkuat kemampuan infrastruktur
digital perbankan.
Membantu proses otomasi perbankan.
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Switching
Aplikasi yang memungkinkan integrasi dengan berbagai share
network seper� ATM Network, EDC Network , Credit Card Network,
baik lokal maupun interna�onal.
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FITUR
Acquirer and Issuer
Bank dapat mengoperasikan layanan
transaksi baik sebagai issuer maupun
sebagai acquirer.
Regulasi lokal dan internasional
Sudah sesuai dengan ketentuan regulasi
baik lokal maupun interna�onal seper�
PCI-DSS (Payment Card Industry Digital
Security Standard), EMV (Europay
Mastercard and Visa), NSICCS (National
Standard of Indonesian Chip Card
Speciﬁcation).
NDC dan DDC Protokol
Dapat terkoneksi dengan ATM yang
menggunakan NDC maupun DDC protokol.
Share Network
Interface yang sudah terintegrasi dengan
berbagai share network baik share
network ATM, EDC maupun Kartu.
Round Robin HSM (Hardware Security
Module)
Mendukung pengaturan akses ke HSM
secara Round Robin.
Host to host
Tampilan terintegrasi dengan sistem lain
secara host to host.

MANFAAT
Stabilitas Terjamin (Stability)
Pla�orm menggunakan teknologi AS/400
yang telah teruji kinerjanya dibandingkan
teknologi lainnya sehingga dijamin proses
yang dijalankan dapat berjalan stabil
sesuai fungsinya.
Scalability
Dapat digunakan oleh Bank yang baru
mulai (start up) hingga Bank besar
dengan kondisi sbb:
- Jumlah Transaksi lebih dari 4 juta per hari
- Jumlah ATM lebih dari 10.000
- Jumlah POS lebih dari 100.000
Tidak perlu dilakukan penambahan baik dari
sisi Aplikasi, Sistem Operasi, maupun
Database.
Benchmark
Aplikasi ini telah diukur (benchmark)
dapat menangani hingga 20.000 TPS
(Transac�ons Per Second ) pada kondisi
normal dan 12.000 TPS pada kondisi sibuk.
Flexibility
Memiliki parameter bisnis yang sangat
kaya sehingga dapat memenuhi kebutuhan
bisnis Bank.
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ESB
(Enterprise Service Bus)
Merupakan aplikasi yang berfungsi untuk mengintegrasikan semua
aplikasi lama (legacy) dan aplikasi baru yang beroperasi di sebuah
bank sehingga dapat saling berinteraksi. Aplikasi ESB juga berfungsi
untuk mengintegrasikan layanan-layanan dari ins�tusi-ins�tusi lain
untuk mendukung produk dan layanan perbankan.
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FITUR
Manajemen Transaksi
Mengatur lalulintas data transaksi keluar
dan masuk sesuai dengan kebutuhan yang
sudah dideﬁnisikan.
Manajemen Rou�ng
Memas�kan �dak ada kesalahan pengiriman
semua untuk semua data transaksi masuk
dan keluar.
Flexible interface
Dapat mengiku� perkembangan teknologi
interface protokol dan berkomunikasi
dengan interface apapun dengan format
apapun sehingga dengan mudah dapat
mengintegrasikan berbagai aplikasi.
Manajemen Keamanan
Mengatur jenis transaksi yang dapat dilakukan
oleh se�ap aplikasi yang terintegrasi.
Message Transla�on and Transforma�on
Mengar�kan dan mengubah format message
ke dalam format yang dapat dimenger�
oleh aplikasi-aplikasi yang terintegrasi (fungsi
sebagai konverter).

Hot Deployment
Memungkinkan dilakukan perubahan
interface maupun dilakukan integrasi aplikasi
baru tanpa menggangu aplikasi lain yang
sudah terkoneksi.
MANFAAT
Memberdayakan aset teknologi bank yang
sudah tersedia.
Aplikasi bank yang sudah berjalan dengan
menggunakan protokol lama tetap dapat
digunakan �dak perlu digan�.
Menyederhanakan infrastruktur IT yang
sudah ada.
Relasi antar aplikasi yang sebelumnya Many
to Many berubah menjadi One to One.
Meningkatkan kapasitas layanan.
Mempermudah
operasional
dan
pemeliharaan sistem.
Memperluas potensi bisnis.
Memperkuat kemampuan infrastruktur
digital perbankan.
Membantu proses otomasi perbankan.
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Perbankan Elektronik
Kebutuhan nasabah terhadap transaksi keuangan semakin ﬂeksibel dan
instan karena perkembangan teknologi dan digital yang mempengaruhi
ak�vitas operasional perbankan menjadi berubah. Di samping itu,
terdapat 9 aplikasi yang bisa membantu ak�vitas perbankan seper� :
1. ATM dan Manajemen Kartu
6. Branch Automa�on
2. Manajemen EDC
7. Uang Elektronik
3. Mobile Banking
8. Originasi e-KTP
4. Internet Banking
(e-KTP Based Origina�on)
5 Laku Pandai
9. Manajemen Saluran

Manajemen
Kartu dan
ATM

Manajemen
EDC

Mobile
Banking

Internet
Banking

Laku
Pandai

Branch
Automation

6

Uang
Elektronik

7

Originasi
e-KTP
(e-KTP Based
Origination)

8

Manajemen
Saluran

9
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Manajemen ATM dan Kartu
Aplikasi yang digunakan untuk mengawasi dan memantau mesin
ATM serta mengatur jenis kartu yang diterbitkan termasuk keamanan
yang digunakan untuk transaksi kartu, proses personalisasi kartu,
jenis transaksi yang dapat dilakukan dan limit dari kartu, serta informasi
rekening dari pemilik kartu.

FITUR
Melakukan penerbitan kartu debit, kartu
kredit, prepaid dan kartu virtual.
Menghubungkan kartu dengan rekening
nasabah.
Mengatur limit transaksi kartu.
Mengatur keamanan PIN kartu.
Membuat ﬁle perso untuk kartu chip dan
kartu magne�k.
Memasukan data lokasi dan jenis ATM.
Memantau status ATM.
Mengatur menu, alur menu dan iklan di
ATM.
Mengatur bahasa, denominasi dan mata
uang di ATM.
Mendukung EMV (Europay Mastercard
and Visa), NSICCS (Na�onal Standard of
Indonesian Chip Card Speciﬁca�on) dan
Local Chip Card Standard.

MANFAAT
Bank dapat menjadi issuer maupun
acquirer.
Bank dapat menerbitkan berbagai jenis
kartu ﬁsik maupun virtual.
Mensupport transaksi e-money.
Bank dapat memberikan layanan ATM,
CDM (Cash Deposit Machine), CRM (Cash
Recycling Machine), dengan berbagai
brand.
Bank dapat menggunakan semua jenis
mesin perso kartu atau bekerja sama
dengan semua perso biro.
Bank dapat mengimplementasikan ATM
di daerah dengan mata uang dan bahasa
yang berbeda dan denominator yang
beragam dengan mudah.
Bank dapat dengan mudah memantau
kondisi ATM dari jauh.
Flexible pin origina�on dengan pin
mailer atau dengan PIN pad.
Bank dapat melakukan promosi dan
menayangkan informasi produk serta
layanan di layar ATM.
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Manajemen EDC
Aplikasi digunakan untuk mengelola EDC (Electronic Data Capture)
yang di operasikan oleh bank di merchant-merchant. EDC manajemen
dapat digunakan untuk memproses berbagai transaksi dan melakukan
rekonsiliasi terhadap transaksi yang terjadi.Arium EDC Manajemen
juga dapat mengatur keamanan transaksi.

FITUR
Manajemen EDC
Bank dapat melakukan registrasi EDC
terminal yang akan digunakan di merchant
serta melakukan pemantauan (monitoring)
terhadap ak�vitas masing-masing terminal
EDC.
Manajemen Merchant
Bank dapat melakukan registrasi dan
pengaturan merchants yang akan
menggunakan terminal EDC.
Keamanan (Security)
Data dari terminal ke server dapat dienkripsi,
dan penggan�an key security dapat
diatur berdasarkan kebutuhan bank.
Sistem setelmen yang terintegrasi
dengan Core Banking
Ada proses setelmen dengan Core Banking
untuk semua transaksi yang terjadi di
mesin EDC.
Mini ATM dan Transaksi Biller
Mendukung transaksi mini ATM dan
pembayaran biller.
Laporan (Repor�ng)
Pembuatan berbagai laporan standard
maupun adhoc.

MANFAAT
Mendukung berbagai �pe komunikasi
EDC dan berbagai brand EDC.
Mendukung berbagai jenis transaksi baik
standard POS seper� sales dan void
maupun transaksi Mini ATM dan transaksi
lainnya.
Dapat digunakan juga sebagai aplikasi
PIN pad.
Eﬁsien bagi bank karena dapat digunakan
untuk aplikasi yang membutuhkan PIN
Pad dan �dak membutuhkan program
tambahan.
Memiliki sistem keamanan yang mampu
memproteksi data dan transaksi nasabah.
Mudah untuk diintegrasikan dengan
sistem lain, misalnya dengan Core Banking,
Sistem Pembayaran dan Setelmen Bank.
Memiliki pengawasan operasional EDC
sehingga lebih transparan dan menghindari
kecurangan (fraud).
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Mobile Banking
Dengan adanya aplikasi berbasis mobile, se�ap nasabah akan lebih
mudah dalam melakukan transaksi perbankan dimanapun dan
kapanpun. Dengan so� token yang sudah terintegrasi dengan aplikasi,
transaksi menjadi lebih nyaman karena selain mudah juga sesuai
dengan standard keamanan transaksi perbankan. Nasabah juga
dapat menggunakan aplikasi untuk menemukan lokasi ATM dan
cabang terdekat dari posisi nasabah berada serta mendapat informasi
terbaru tanpa ada biaya sms yang harus dikeluarkan.

FITUR
Transaksi ﬁnansial
Nasabah dapat melakukan transaksi transfer,
pembayaran atau pembelian serta transaksi
dengan QR Code.
Transaksi non ﬁnansial
Nasabah dapat melakukan transaksi pengambilan
buku cek, informasi saldo dan mutasi rekening.
Informasi product dan service
Nasabah dapat menerima informasi berbagai
produk dan layanan terbaru dan promosi yang
sedang dilakukan oleh bank.
Lokasi ATM dan Cabang
Nasabah dapat mengetahui lokasi ATM dan
Cabang dalam bentuk peta lokasi.
Mengirim (Push) no�ﬁkasi berbasis data
Nasabah dapat menerima no�ﬁkasi transaksi
seper� layaknya mendapat message Whatsapp,
sehingga �dak harus membayar biaya sms.
Integrated So� Token
Sudah terintegrasi dengan soft token sebagai
komponen keamanan nasabah bertransaksi.
Rencana Keuangan (Financial Planner)
Memungkinkan nasabah dapat mengatur
keuangan untuk mencapai target ﬁnansial tertentu.
Customer Service Interac�ve Chat
Nasabah dapat berinteraksi dengan petugas
layanan nasabah (customer service) secara
interak�f.

MANFAAT
Semua nasabah dapat menikmat layanan
mobile banking yang diberikan oleh bank,
karena tersedia di semua platform mobile.
Nasabah dapat melakukan transaksi dimanapun
dan kapanpun.
Nasabah dapat melihat lokasi cabang dan ATM
yang terdekat dengan tempat dia berada.
Nasabah dapat berkomunikasi dengan petugas
layanan nasabah (customer service) melalui
pembicaraan interak�f (interactive chat).
Nasabah dapat mengatur keuangan dan melihat
kebiasan pengeluaran yang dilakukan.
Bank dapat memberikan informasi terbaru
maupun promosi kepada nasabah se�ap saat .
Tidak ada biaya sms yang dikeluarkan oleh
nasabah ke�ka bertransaksi, berkomunikasi
maupun mendapat informasi.
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Internet Banking
Aplikasi berbasis web yang dapat digunakan oleh nasabah untuk
melakukan transaksi perbankan dimanapun dan kapanpun melalui
perangkat (device) yang memiliki web browser dan sambungan ke
internet. Tersedia soft token dan hard token yang dapat dipilih untuk
keamanan transaksi nasabah, surat elektronik (email) atau layanan
pesan singkat (sms) untuk pengiriman no�ﬁkasi transaksi.
BILL
BILL
BANK
1234 5678 1234 5678
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FITUR
Transaksi ﬁnansial
Nasabah dapat melakukan transaksi transfer
dan pembayaran atau pembelian.
Transaksi non ﬁnansial
Nasabah dapat melakukan transaksi
pengambilan buku cek, informasi saldo dan
mutasi rekening.
Informasi produk dan layanan bank
Nasabah dapat menerima informasi
tentang berbagai produk dan layanan
terbaru, serta promosi yang sedang dilakukan
oleh bank.
Opsi pemilihan no�ﬁkasi transaksi melalui
sms atau email
Nasabah dapat memilih layanan pesan
singkat (sms) atau surat elektronik (email)
sebagai penerima no�ﬁkasi transaksi
internet banking.
Opsi pemilihan So� Token atau Hard
Token
Nasabah dapat memilih so� token atau
hard token sebagai alat keamanan transaksi.
Rencana Keuangan (Financial Planner)
Memungkinkan nasabah mengatur keuangan
untuk mencapai target ﬁnansial tertentu.

Customer Service Interac�ve Chat
Nasabah dapat berinteraksi dengan
customer service secara interak�f.
MANFAAT
Nasabah dapat menggunakan berbagai
perangkat (device) yang terhubung ke
internet untuk mengakses layanan internet
banking, karena aplikasi ini dapat
digunakan dengan semua browser.
Nasabah dapat melakukan transaksi
dimanapun dan kapanpun.
Nasabah dapat melihat da�ar cabang bank
dan ATM beserta lokasinya.
Nasabah dapat berkomunikasi dengan
petugas layanan nasabah (customer service)
melalui pembicaraan interak�f (interac�ve
chat).
Nasabah dapat mengatur keuangan dan
melihat transaksi pengeluaran yang dilakukan.
Nasabah dapat memilih token yang ingin
digunakan.
Nasabah dapat memilih no�ﬁkasi yang
akan digunakan.
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Laku Pandai
Aplikasi yang memungkinkan bank beroperasi dan memberikan
layanan kepada nasabahnya tanpa menggunakan jaringan kantor
cabang, tetapi melalui agen-agen yang bekerja atas nama bank
dengan dibekali peralatan yang memadai.

FITUR
Transaksi BSA (Basic Saving Account)
Layanan agen berupa buka dan tutup rekening,
setor dan tarik tunai, transaksi transfer serta
informasi rekening.
Keuangan Mikro (Micro Finance)
Layanan agen berupa pemrosesan permohonan
pinjaman mikro, pencairan pinjaman dan pembayaran
cicilan.
Asuransi Mikro (Micro Insurance)
Layanan agen berupa pembelian produk asuransi
mikro dan pembayaran premi asuransi.
PPOB (Payment Point Online Bank)
Layanan agen berupa pembayaran dan pembelian
biller seper� pembayaran listrik, pembelian pulsa
telepon.
Remitansi
Layanan agen berupa pengiriman uang ke daerah
lain, dari rekening nasabah ke non rekening
nasabah atau sebaliknya.
Pembayaran belanja di toko
Bagi agen yang memiliki toko, maka layanan agen
berupa pembelian sembako atau lainnya di toko
agen.
Fitur lain yang tersedia untuk transaksi adalah
no�ﬁkasi transaksi, periksa saldo dan mutasi
nasabah, serta One Time Password untuk
keamanan nasabah

Fitur administrasi yang tersedia untuk pengaturan
aplikasi adalah : Manajemen Pengguna (User
management), Manajemen Agen (Agent management),
Manajemen Rekening (Account management), Biaya
Pengelolaan (Fee management), Manajemen Produk
(Product management), Manajemen Transaksi (Transac�on management), Laporan dan Dashboard dan
Deteksi Kecurangan (Fraud Detec�on).

MANFAAT
Memberikan layanan ﬁnansial kepada masyarakat
yang jauh dari akses layanan perbankan.
Layanan dapat menjangkau masyarakat di perkotaan
hingga tempat terpencil.
Bank �dak terbeban dengan biaya investasi yang
besar.
Potensi bisnis baru semakin luas.
Program insen�f kepada agen agar tetap loyal.
Dukungan infrastruktur bagi agen untuk memberikan
layanan perbankan kepada masyarakat.
Tersedia berbagai opsi bagi agen untuk memberikan
layanan kepada masyarakat.
Skema biaya untuk agen (fee agent) yang beragam.
Agen terlindungi dari persaingan yang �dak sehat.
Kemudahan dalam mendapatkan layanan perbankan
bagi masyarakat.
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Branch Automation
Aplikasi berbasis mobile ini dapat memberikan nilai eﬁsiensi biaya
dan waktu kepada pihak bank maupun nasabah. Dengan aplikasi ini
nasabah dapat melakukan transaksi dengan cepat tanpa harus antri
karena persiapan transaksi yang akan dilakukan di petugas teller
dapat dilakukan terlebih dahulu melalui aplikasi mobile mereka.

FITUR
Transaksi ﬁnansial
Nasabah dapat melakukan persiapan
transaksi tarik tunai, setor tunai, transfer
dan pencairan cek.
Transaksi non ﬁnancial
Nasabah dapat melakukan pengambilan
buku cek.
Mul� Proses Transaksi
Nasabah dapat melakukan lebih dari
satu transaksi sekaligus dengan 1 (satu)
kode transaksi.
Informasi produk dan layanan
Nasabah dapat menerima informasi
tentang berbagai produk , layanan terbaru
dan promosi yang sedang dilakukan oleh
bank.
Lokasi ATM dan Cabang
Nasabah dapat mengetahui lokasi ATM
dan Cabang dalam bentuk peta lokasi.
Mengirim (Push) no�ﬁkasi berbasis data
Nasabah dapat menerima no�ﬁkasi
transaksi seper� layaknya mendapat
message Whatsapp, sehingga �dak
harus membayar biaya sms.

MANFAAT
Persiapan transaksi dapat dilakukan
dimanapun dan kapanpun oleh nasabah.
Waktu kunjungan nasabah menjadi
sangat singkat.
Nasabah dapat memilih cabang yang
terdekat dengan lokasi dia berada.
Nasabah �dak perlu antri lama.
Teller �dak perlu melakukan input ulang
transaksi dari formulir ke layar teller.
Eﬁsiensi biaya karena mengurangi
penggunaan kertas.
Lebih banyak nasabah yang dapat
dilayani per hari kerja.
Memungkinkan penyatuan cabang yang
berdekatan letaknya.
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Uang Elektronik
Aplikasi berbasis mobile yang memungkinkan pengguna untuk
membayar transaksinya dengan uang elektronik melalui telepon
pintar (smartphone) dari platform mobile apapun. Pelanggan dapat
mengisi uang elektronik dan membayar transaksi langsung dari
telepon pintar atau bayar di merchant-merchant menggunakan QR
Code atau NFC.

PAY
ONLINE

24/7

FITUR

E

SAV

50%

Transaksi ﬁnansial, Nasabah dapat melakukan
transaksi P2P, pembayaran dan pembelian melalui
aplikasi mobile, pembayaran di merchant dengan
QR Code maupun NFC, topup di merchant atau
melalui transfer dari bank, serta transaksi di
pembaca kartu yang disediakan seper� di mesin
jual otoma�s (vending machine), gerbang tol,
tempat parkir dan lainnya.
Proﬁle Pengguna, Dapat menyimpan proﬁle
pengguna sehingga informasinya dapat digunakan
untuk keperluan berbagai program pemerintah
seper� kartu sehat, kartu pintar, kartu sejahtera
dan lainnya.
Point Program, Nasabah dapat mengumpulkan
angka (point) dari transaksi yang dilakukan melalui
aplikasi uang elektronik.
Informasi dan promosi, Nasabah dapat
menerima informasi berbagai produk dan layanan
terbaru uang elektronik dan promosi yang sedang
dilakukan dibeberapa merchant .
Lokasi ATM, Cabang dan Merchant, Nasabah
dapat mengetahui lokasi Atm, Cabang dan
Merchant dalam bentuk peta lokasi.
Mengirim (Push) no�ﬁkasi berbasis data,
Nasabah dapat menerima no�ﬁkasi transaksi
seper� layaknya mendapat message Whatsapp,
sehingga �dak harus membayar biaya sms.

OTP (One Time Password), Untuk keamanan
transaksi aplikasi uang elektronik, aplikasi sudah
dilengkapi dengan OTP (One Time Password).
Customer Service Interac�ve Chat, Nasabah
dapat berinteraksi dengan petugas layanan
nasabah (customer service) secara interak�f.

MANFAAT

Tersedia di semua platform mobile sehingga
semua nasabah dapat menikmat layanan uang
elektronik yang diberikan oleh bank.
Nasabah dapat melakukan transaksi dimanapun
dan kapanpun di merchant dan biller yang sudah
bekerja sama termasuk tempat parkir, mesin jual
otoma�s (vending machine).
Nasabah dapat melakukan pengiriman uang ke
sesama pengguna uang elektronik.
Nasabah dapat melihat merchant, Cabang bank
dan ATM yang terdekat dengan lokasi dia berada.
Nasabah dapat berkomunikasi dengan petugas
layanan nasabah (customer service) melalui
pembicaraan interak�f (interactive chat).
Nasabah dapat mengumpulkan point dan
membelanjakan point atau menukarkan point
dengan barang.
Nasabah selalu mendapat informasi terbaru untuk
list merchant, promosi dan layanan lainnnya.
Tidak ada biaya sms yang dikeluarkan oleh
nasabah ke�ka bertransaksi, berkomunikasi
maupun mendapat informasi.
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Originasi e-KTP
(e-KTP Based Origination)
Proses KYC (Know Your Customer) yang diperlukan pada saat
nasabah melakukan pembukaan rekening maupun pengajuan
pinjaman perbankan menjadi sangat mudah dan cepat. Aplikasi ini
menjamin bahwa nasabah yang bersangkutan memberikan data
yang sebenarnya dan menggunakan iden�tas asli miliknya sendiri.

FITUR
Tersedia dalam berbagai bentuk perangkat
(device)
Nasabah dapat melakukan pembukaan rekening
atau pinjaman melalui kios, customer service
atau smart device yang dibawa oleh petugas
(sales) bank dengan jaminan keaslian iden�tas
dan kebenaran informasi.
Keamanan dengan sidik jari
Nasabah dan bank �dak perlu khawa�r
pemalsuan data karena data diveriﬁkasi
keasliannya dengan menggunakan data
biometrik dari nasabah yang bersangkutan
dalam hal ini adalah data sidik jari nasabah.
Terhubung ke data dukcapil (Kependudukan
dan Catatan Sipil)
Nasabah juga �dak perlu khawa�r dengan
kelengkapan data karena data yang diperlukan
untuk kebutuhan KYC ditambahkan dari data
kependudukan yang tersedia di dukcapil.
Pemilihan data
Untuk kebutuhan KYC bank dapat memilih
data-data apa saja yang dibutuhkan sehingga
data-data yang �dak diperlukan disaring dan
�dak diproses.

Isi form KYC secara otoma�s
Nasabah �dak perlu lagi khawa�r salah
memasukan data karena data sudah terisi
secara otoma�s ke form KYC. Nasabah hanya
perlu melakukan penambahan beberapa data
saja seper� nomor Telepon Seluler
(Handphone) dan Alamat Elektronik.

MANFAAT

Proses KYC dapat di otomasi secara penuh
sehingga calon nasabah dapat melakukan
proses secara mandiri.
Keaslian data terjaga karena calon nasabah
yang melakukan proses dijamin menggunakan
KTP miliknya sendiri.
Bank sudah langsung dapat menyimpan data
photo dan tandatangan nasabah selain data
text secara lengkap dengan cara yang sederhana.
Dapat digunakan untuk berbagai proses
perbankan selain pembukaan rekening dan
pengajuan pinjaman yang membutuhkan data
lengkap nasabah sebagai syarat untuk
pemrosesan.
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Manajemen Saluran
(Channel Management)
Dengan Manajemen Saluran seluruh ak�ﬁtas perbankan yang
menggunakan aplikasi digital berbasis mobile dan web akan terintegrasi
menjadi satu aplikasi sehingga akan memberikan kemudahan dalam
pengembangan, pemeliharaan dan pengawasan seluruh aplikasi
yang digunakan.
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FITUR
Desain aplikasi mudah digunakan oleh
pengguna (user friendly)
Menggunakan metoda drag dan drop dalam
membuat desain aplikasi sehingga pengembangan
aplikasi dapat dilakukan dengan sangat cepat.
Tampilan yang sangat modern
Tersedia berbagai template user interface
dengan tampilan yang sangat modern.
Automa�c Tes�ng dan Regression Test
Tersedia sarana untuk melakukan testing secara
otoma�s dan juga melakukan test regresi untuk
meminimalkan resiko pengembangan.
Terintegrasi dengan aplikasi lain melalui
Service Directory
Mampu melakukan pencarian service-service
yang tersedia di service directory dan
mengintegrasikan dengan aplikasi yang sedang
dikembangkan.
Validasi Biometrik (Biometric Valida�on)
Mendukung berbagai teknologi biometrik
untuk diintegrasikan dengan aplikasi.
Pembuatan menu halaman aplikasi secara
otoma�s
Dengan template yang ada maka user interface
dapat dibuat secara otoma�s.
Mendukung OTA (Over The Air )
Memungkinkan update aplikasi di perangkat
mobile ke�ka aplikasi melakukan akses ke
server.

Pengembangan dan Penyebaran (Development dan Deployment) sangat cepat
Dengan berbagai sarana yang tersedia maka
pengembangan (development) dan penyebaran
(deployment) aplikasi ke berbagai pla�orm
mobile dan web menjadi mudah dan cepat.
Mendukung na�ve development
Tetap medukung pengembangan secara na�ve
untuk se�ap pla�orm mobile.
Tersedia template aplikasi digital yang siap pakai
untuk berbagai solusi bisnis

MANFAAT

Terintegrasi antara proses pengembangan
(development), penyebaran (deployment),
operasi dan pemeliharaan aplikasi.
Seluruh layanan digital perbankan terintegrasi
dengan satu platform.
Infrastruktur yang sederhana sehingga mudah
dalam mengoperasikannya.
Konsentrasi bank hanya pada analisis bisnis
untuk mengembangkan aplikasi.
Nasabah memiliki banyak pilihan akses ke
produk dan layanan bank.
Perubahan Fitur (Update Feature) bagi nasabah
secara transparan.
Seamless service bagi nasabah.
High Customer Experience.
Tersedia template aplikasi digital yang siap pakai
untuk berbagai solusi bisnis
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Analisis Perbankan
Untuk menangkap peluang ataupun memprediksi adanya
suatu ancaman bagi keberlangsungan bisnis keuangan, maka
sudah seharusnya pihak manajemen puncak (top management)
berinovasi dengan mengadopsi teknologi digital sebagai
sarana dalam pengambilan keputusan. Analisis Perbankan
yang dimiliki AlphaBITS NG banking Suite dapat memenuhi
kebutuhan, seper� :
1. PSAK / IFRS
2. MIS
3. Manajemen Resiko

PSAK /
IFRS

MIS

Manajemen
Resiko
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PSAK /IFRS
Sistem PSAK menyajikan laporan akuntansi global dan nasional
untuk bank agar dapat memi�gasi risiko dan mematuhi semua
regulasi akuntansi yang berlaku.

FITUR
Perhitungan PSAK Aset, Dalam hal ini kredit
yang diberikan, termasuk menentukan nilai
wajar dan perhitungan Eﬀec�ve Interest Rate (EIR).
Pengakuan pendapatan dan beban , Perhitungan
dan pengakuan pendapatan serta beban
teratribusi baik yang diakui langsung maupun
yang diamor�sasi secara straight line atau
menggunakan EIR.
Perhitungan dan pengakuan Under market
rate, Perhitungan dan pengakuan beban
sebagai selisih antara harga (rate) yang diberikan
dengan harga yang berlaku di pasar (market rate).
Cash ﬂow engine, Menyediakan cash ﬂow baik
untuk kontraktual maupun PSAK.
Pelunasan dipercepat (Prepayment), Melakukan
perhitungan amor�sasi berdasarkan tahun
pelunasan dipercepat yang diinput pengguna,
dan secara sta�s�k sudah dapat diperkirakan
kemungkinan tahun pelunasannya.
Manajemen Penurunan Nilai (Impairment
Management), Mengiden�ﬁkasi kelompok
penurunan nilai dari pinjaman dan melakukan
perhitungan penurunan nilai berdasarkan
kelompoknya.
IBNR (Incurred But Not Reported), Penurunan
Nilai Secara Kolek�f (Collec�ve impairment),
Penurunan Nilai secara Individual (Individual
impairment).

Accoun�ng Generator, Menghasilkan jurnal
untuk hasil perhitungan baik debit maupun
kredit ke rekening perkiraan (COA) yang sudah
ditentukan sebelumnya didalam aplikasi dan
siap dibukukan ke buku besar (General Ledger).
Laporan (Repor�ng), Tersedia berbagai
laporan, baik laporan terkait regulasi, disclosure
maupun laporan adhoc lain yang diperlukan.
Web based system dengan graphical user
interface, User dapat dengan mudah melakukan
akses ke aplikasi menggunakan penjelajah web
(browser).
Aturan Bisnis (Business rule) dapat diset
dengan mudah, Pengguna dapat dengan
mudah mengakses aplikasi dengan menggunakan
browser untuk melakukan konﬁgurasi,
pemeliharaan
parameter,
pemeriksaan
perhitungan dan pembuatan laporan.

MANFAAT

Satu solusi untuk seluruh kebutuhan akuntansi.
Proven solu�on yang telah di audit oleh KPMG.
Proses pencatatan laba rugi bank yang
meminimalkan vola�litas sehingga membuat
performa Laba Rugi Bank lebih baik .
Proses implementasi yang cepat sehingga biaya
implementasi minimal.
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MIS
Memberikan kemudahan bagi pihak manajemen puncak
(top management) dalam pengambilan keputusan karena data yang
tersaji dikemas dalam bentuk presentasi yang sederhana dan mudah
dipahami, dan berasal dari berbagai sumber yang akurat, kompleks
dan terperinci.

ASP dengan komponen
harga :
• One �me charge
• Biaya bulanan

FITUR
Analisa Nasabah dan Layanan
Memantau portofolio dan ak�vitas dari
nasabah, sehingga bank dapat memberikan
saran yang sesuai untuk meningkatkan
keuntungan kedua belah pihak.
Analisa Opera�onal dan Bisnis
Memantau variasi indeks dan rasio yang
terkait dengan operasi perbankan, yang
bersifat internal terhadap bisnis perbankan
seper� GWR, GWM dan lainnya.
Akses melalui perangkat mobile
Penyajian menu dan laporan berbasis web yang
modern sehingga dapat dengan mudah dan
nyaman diakses melalui berbagai perangkat
mobile seper� smart phone atau tablet.
Laporan disajikan dalam bentuk tabel dan
dashbord
Hasil analisa data akan disajikan dalam
bentuk laporan yang terdiri dari tabel-tabel
dan dashboard sehingga mudah dipahami
oleh para pengambil keputusan.
Diagram dan graﬁs dapat disesuaikan
Tersedia berbagai pustaka diagram dan
graﬁs yang dapat dipilih, sehingga pengguna
dapat menyesuaikan dengan kebutuhannya
dalam pembuatan laporan.

Memiliki ETL (Extract, Transform, Loading)
Tools
Untuk memudahkan pengolahan data dari
berbagai sumber tanpa bergantung kepada
keberadaan data warehouse, aplikasi MIS
menyediakan ETL tools.
Tersedia berbagai format ﬁle untuk
laporan
Laporan yang dihasilkan bisa di unduh
kedalam banyak format ﬁle seper� PDF,
excel atau text.
MANFAAT
Kondisi bank dapat diketahui secara real
�me dengan adanya graﬁk yang
menampilkan ukuran-ukuran keuangan.
Bentuk diagram dapat disesuaikan dengan
kebutuhan.
Menyediakan single view transaksi
nasabah.
Membantu menyediakan laporan secara
transparan dimana se�ap transaksi dapat
ditelusuri hingga asalnya.
Memudahkan manajemen puncak (top
management) dalam mengambil keputusan.
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Manajemen Resiko
Aplikasi Manajemen Resiko digunakan untuk menganalisa kinerja
bank berdasarkan kondisi aset dan liabilitas yang dimiliki oleh bank
tersebut dan memprediksi ketahanan bank saat ini maupun di masa
yang akan datang apabila terdapat perubahan yang signiﬁkan terhadap
aset dan liabilitas.

FITUR
Memenuhi Basel III
Sesuai dengan ketentuan Basel III yang
dikeluarkan oleh Interna�onal Basel
Committee on Banking Supervision.
Manajemen Aset dan Liabilitas
Merupakan pengelolaan resiko aset dan
liabilitas sebagai satu kesatuan demi
mencapai ketetapan risk/reward ratio yang
dapat diterima.
Manajemen
Likuiditas
(Liquidity
Management)
Membantu bank dalam pengelolaan resiko
untuk menjaga kecukupan uang kas untuk
memenuhi kewajiban jangka pendek.
Variasi model simulasi
Tersedia berbagai model simulasi yang
diperlukan oleh bank untuk menghitung
berbagai indikator terkait resiko perbankan.
Uji ketahanan bank
Tersedia tools yang dapat digunakan untuk
melakukan pengujian ketahanan bank
dalam situasi ekonomi tertentu.

MANFAAT
Bank dapat mengatur aset serta liabilitasnya
untuk menjaga stabilitas keuntungan,
pendapatan dan bisnis bank, baik untuk
jangka pendek maupun jangka panjang.
Bank dapat melakukan �ndakan pencegahan
terhadap berbagai kondisi yang �dak
dinginkan.
Bank dapat melakukan pengujian yang
op�mal dengan berbagai model berdasarkan
kondisi yang ada.
Bank dapat mengatur dan menjaga likuiditas
dengan lebih baik.

Segmentasi
Aplikasi AlphaBITS NG Banking Suite sangat
cocok digunakan untuk bank dengan kategori
buku 1 hingga buku 3,
terutama untuk
bank – bank yang sudah menggunakan Core
Banking AlphaBITS

Bisnis Model
Alphabits NG Banking Suite dapat ditawarkan
secara :

On Premise dengan
komponen harga :
• License
• Implementasi
• Maintenance
ASP dengan komponen
harga :
• One �me charge
• Biaya bulanan

Platform
Pla�orm untuk AlphaBITS NG Banking Suite adalah IBM Power System yang dikombinasikan
dengan open pla�orm yaitu :

IBM Power System

Open Platform

Gb
64

OS: IBM i
DB: DB2 for IBM i
Programming Language:
Free format RPG

OS: Linux Red Hat
DB: MySQL Enterprise
Programming Language: java
Mobile Pla�orm: Hybrid untuk
semua pla�orm mobile

Banking has to work when where you need it.
The best advice and the best service in financial services
happens in real time and is based on customer behavior,
using principles of Big Data, Mobility, and Gamification.
Brett King

