


Intisoft Mitra Sejahtera adalah perusahaan IT yang bergerak dalam 

bidang aplikasi perbankan bagi bank umum, BPR, koperasi dan finance. 

Kami membuat produk seperti : 

- Mobile Banking

- SMS Banking 

- Internet Banking

- Core Banking Apps, dan lainnya 

yang anda butuhkan dalam sistem Bank Umum, Koperasi, Finance dan 

Bank Perkreditan Rakyat anda.

Timmy Christian
Founder PT Intisoft Mitra Sejahtera



Kreatif dalam membangun

dan meningkatkan fungsi

serta kemampuan sistem

aplikasi

Objektif dalam melihat dan 

mengatasi masalah sehingga

menghasilkan solusi yang 

terbaik

Responsif terhadap dinamika

kebutuhan serta

pengembangan sistem

aplikasi dan dalam

memberikan solusi

Sistematis dalam

pengembangan aplikasi

sehingga menghasilkan

automasi, kemudahan serta

efisiensi kerja

Skalabilitas sistem yang 

terjaga dan dirancang untuk

bertumbuh menjadi besar

dan stabil

Fokus Utama CorSys





Kustomisasi Otomatisasi

Regulasi Data Interface

Merupakan pilihan tepat sebagai solusi Teknologi

Informasi yang real time disetiap kantor. 

Aplikasi ini didesain khusus menunjang jumlah

transaksi yang besar dalam memenuhi kebutuhan

operasional Bank Umum, BPR, Finance dan 

Koperasi

CorSys BPR, Bank Umum, 

Finance & Koperasi

Kemanan



Kustomisasi

Mendukung kebutuhan rumit industri perbankan dan keuangan dimana sistem berjalan sesuai 

kebutuhan yang ditetapkan oleh user (Parameterized System)

Product Customization

Pengembangan produk tabungan 

yang mudah dan sesuai dengan 

kebutuhan

User Customization

Setiap user yang dapat 

dikustomisasi sesuai dengan 

kebutuhan 

Integrated G/L

Modul G/L yang dapat disetting 

dan terintegrasi secara otomatis 

dengan transaksi yang ada 

Report Generator Tool 

Format laporan yang dapat 

diesuaikan oleh user sesuai dengan 

kebutuhan

Full Teller System

Dapat di terapkan untuk mencapai

efisiensi dan efektivitas kerja



User Access Management
Akses setiap menu yang dapat dibatasi dan disesuaikan 

dengan kebutuhan setiap user

Audit Trail System
Pencatatan seluruh aktivitas setiap user di dalam sistem 

secara otomatis

Keamanan

Aplikasi selalu mengedepankan sisi security sistem, 

sejalan dengan kebutuhan sistem aplikasi itu sendiri

Data Terpisah
Seluruh data yang terinci dan terpisah sehingga mencegah 

kecurangan yang dilakukan pada sistem



Otomatisasi proses perhitungan & pencatatan sehingga mengurangi beban user yang membuat 
pekerjaan semakin efektif

Otomatisasi

Otomatisasi Jurnal RAK Cabang
Mengurangi beban user yang memiliki 

cabang dan kantor yang banyak

Kolektibilitas otomatis
Perhitungan, pencadangan, perpindahan, 

penetapan dan intervensi kolektibilitas

secara otomatis

Aset & BDD
Amortisasi fixed asset dan biaya dibayar

dimuka (BDD) secara otomatis oleh sistem. 

Perhitungan secara otomatis
Otomatisasi proses perhitungan & 

pencatatan sehingga mengurangi beban

pekerjaan user sehingga tercapai

efisiensi dan efektif kerja

Recovery proses secara otomatis
Jika terjadi masalah (error) pada saat

proses dilakukan sehingga tidak

dibutuhkan restore data. 



Regulasi & 
Standarisasi

Regulatory Compliance
Memenuhi peraturan regulator

seperti Bank Indonesia dan Otorisasi

Jasa Keuangan

SKN Generasi 2 Bank Umum
Sudah mengikuti standarisasi SKN 

GEN 2 untuk setoran warkat kliring, 

tarikan warkat, transfer masuk /

keluar, tolakan masuk / tolakan

keluar

Mendukung PSAK50/55
Untuk Bank Umum sesuai konsep

perhitungan arus kas EIR dan CKPN, 

SAKETAB BPR secara garis lurus untuk

BPR/Koperasi.

Sesuai standar PBI 
Untuk KYC/APU PPT, DTTOT, scoring 

profile nasabah, penerapan red 

flag(warning dari sistem) untuk setiap 

transaksi yang melampaui limit 

nasabah serta pelaporan ke PPATK.

Mengikuti Regulasi Terbaru
Sudah mengikuti kebutuhan Laporan

Regulasi data BI dan OJK terbaru

seperti SLIK, LHBU, LKPBU, Apolo, 

Antasena.



Pendekatan Single Click (drill down)

Dari satu laporan ke laporan yang lainnya saling

terhubung sehingga sangat mudah untuk mendapatkan

informasi yang tepat dan akurat

User Friendly & Flexible

Mempermudah user dalam menggunakan

aplikasi sehingga transaksi yang dilakukan

sangat mudah dan cepat

User 
Interface



Kualitas Data

Realtime Transaction
Sangat dijaga konsistensi data sehingga tidak dapat

terjadi duplikasi transaksi walaupun dilakukan pada 

saat yang sama di rekening yang sama.

Data Aset Jaminan Nasabah
Data yang terinci dan detail sehingga memudahkan

kontrol dan analisa terhadap aset bank

Didesain secara matang sesuai konsep relational 

database management system dan dipersiapkan

untuk pengolahan data yang besar sehingga

terjaga realbility, consistency data, hirarky dan 

tidak ada duplikasi data dalam teknik

penyimpanannya. Minim Tingkat Kesalahan
Validasi dalam penginputan data secara tepat

sehingga mengurangi tingkat kesalahan data dan 

sangat user friendly.

Hasil detail dan akurat
Perhitungan PD (Persentase of Default) dengan Methode

Migration (minimal 3 tahun data histori) memberikan

hasil yang lebih detail dan akurat untuk Bank 

Umum/Finance. 



Product Feature



Multi-Currency

Sudah menerapkan sistem multi-currency yang 

dapat disetting oleh user sehingga mempermudah 

transaksi tanpa melakukan konversi terlebih 

dahulu



Whatsapp/SMS Gateway+

Notifikasi transaksi yang 

dilakukan oleh nasabah

Notifikasi pengingat 

pembayaran angsuran

Ucapan ulang tahun 

kepada nasabah

dll.

*dapat ditambah dan disesuaikan dengan kebutuhan



Email Gateway +

Menunjang pengiriman informasi secara praktis

dan efisien tetapi tetap aman tanpa memerlukan

tambahan aplikasi



1. Transfer Virtual Account

Nasabah transfer menggunakan 

virtual account retail dan bank umum

Virtual Account Transaction +

2. Jurnal Otomatis

Jurnal di dalam sistem Corsys secara 

otomatis

3. Notifikasi Nasabah

Bukti transaksi yang dikirim kepada 

nasabah melalui SMS/Whatsapp

Mendukung kerja sama dengan Bank Umum yang menyediakan virtual account



Bank Disbursement +

Transfer antar bank secara langsung melalui aplikasi

Pengecekan nomor rekening

terdaftar dan status transaksi
Memiliki kemampuan inquiry rekening penerima untuk

memastikan rekening tujuan sudah tepat serta pengecekan

status transaksi melalui dashboard.

Transfer ke 100+ bank
dan e-wallet di Indonesia
Ke mana pun Anda ingin melakukan transfer di 
Indonesia! Sudah terintegrasi dengan lebih dari
100+ bank dan e-wallet di Indonesia.

Fitur Overbooking
Gunakan rekening pribadi/perusahaan sebagai sumber dana saat

melakukan transaksi. Anda hanya perlu melakukan top up saldo

sebesar admin fee yang dibutuhkan.



ATM Switching & Bill

Payment Gateway +

✓ Card & Pin Management

✓ Support Multiple Cards

✓ Support Multiple Accounts

✓ Flexible Limit Management

✓ Support Multiple Transaction Type

✓ Build in Complete Wizard and Simulator Tools

✓ Maintain Log of All Transactions in Database

✓ GUI ATM Monitoring Tool

✓ Open Account Relation

✓ User Define Parameter

✓ Encryption Services

✓ 24 x 7 x 365

✓ Triple DES

✓ Build in Fee & Settlement Management



Mengapa memilih CorSys ?

Maintenance

✓ Mudah dalam pemeliharaan sistem
aplikasi karena mengikuti perkembangan
teknologi. 

✓ Support maintenance terhadap kebutuhan
Perbankan di Indonesia.

Biaya

✓ Proses akhir hari/awal hari yang sangat

cepat sehingga membuat efisien data 

center dalam melakukannya proses, 

sehingga mengurangi additional cost 

(biaya lembur) Perbankan / Finance /

Koperasi

✓ Mengurangi biaya secara signifikan untuk

perhitungan dan investasi jangka panjang. 



+Product Benefit

Product Development

Pengembangan produk 

perbankan baru yang mudah dan 

sesuai dengan kebutuhan

Dynamic Product

Aplikasi yang selalu update 

mengikuti perkembangan 

teknologi informasi










