


Untuk memudahkan Bank, Finance, BPR dan Koperasi  dalam hal menghasilkan informasi yang mudah 

dan proses yang fleksibel untuk menciptakan daya saing menuju era digitalisasi saat ini, yang mau tidak 
mau harus memanfaatkan kemajuan dari pengembangan teknologi informasi, maka dibutuhkan sarana 
penunjang untuk mewujudkan hal tersebut. Jika memang tujuan dari perusahaan menjadi besar dan 
kuat dalam menunjang kreatifitas dan persaingan masa kini, salah satu dari kebutuhkan tersebut 
adalah akar yang kuat. Dalam hal ini  Core Banking yang komprehensip, mudah dioperasikan tapi 
harus handal dan inovatif yang merupakan ukuran suatu perusahaan untuk menjadi besar dan 
berkembang dengan pesat.

Tanpa didukung pemanfaatan teknologi yang maju seperti dijelaskan di atas
produktifitas dan kemajuan yang pesat tidak mungkin dapat dicapai saat ini, ibarat 
perang tidak mungkin kita akan menang perang melawan musuh dengan hanya 
menggunakan “Bambu Runcing” pada zaman sekarang. Pelayanan yang handal,  
mudah, cepat, tepat  dan  terhubung  satu  kantor  dengan kantor yang lainnya 
tanpa harus dibatasi oleh tempat dan waktu dalam melakukan aktivitas
transaksi, menjadi acuan kemajuan suatu perusahaan dalam memenangkan 
persaingan dunia  usaha sekarang ini.

Untuk mencapai hal itu tentunya harus ditunjang dengan aplikasi dan 
database yang handal dan aman yang dilengkapi dengan audit trail  
dan histori transaksi yang lengkap, serta memberikan informasi 
lengkap dan mudah, user friendly, transaksi cepat, modul-modul 

yang tepat  dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pihak
internal dan eksternal. 

CorSys-Bank Umum, CorSys-BPR, CorSys-Finance dan 
CorSys-Koperasi merupakan pilihan yang tepat 
sebagai solusi Teknologi Informasi yang real 
time online disetiap kantor dan sudah 
teruji. Aplikasi ini didesain khusus  
menunjang jumlah transaksi 
yang besar dalam memenuhi  
kebutuhan operasional baik 
di Bank Umum, BPR, 

Finance dan Koperasi

di Indonesia.



System Parameterized - Mendukung kebutuhan 
yang rumit dan dapat mengikuti perkembangan 
industri perbankan dan keuangan yang cepat dan 
dinamis tanpa harus melakukan coding.
Integrated G/L - Dilengkapi dengan modul G/L 
yang parameterized dan terintegrasi penuh 
semua transaksi perbankan di jurnal secara 
otomatis G/L yang sesuai dengan kebutuhan 
perusahaan.
Flexibility Product - Aplikasi dikembangkan 
berdasarkan tabel produk Perbankan/Finance/
Koperasi  sehingga memudahkan dalam 

pengembangan produk baru sesuai dengan 
kebutuhan dan perkembangan pasar.
User Friendly dan Flexible - Mempermudah user 

dalam menggunakan aplikasi sehingga transaksi 

yang dilakukan sangat mudah dan cepat.
Realtime Transaction - Sangat dijaga konsistensi 
data sehingga tidak dapat terjadi duplikasi 
transaksi walaupun dilakukan pada  saat yang 
sama di rekening yang sama.
Regulatory Compliance - Memenuhi peraturan 

regulator seperti Bank Indonesia dan Otorisasi 
Jasa Keuangan.
Report Generator Tool - Memungkinkan user 

dapat membuat dan mengembangkan kebutuhan 
informasi dalam bentuk report tanpa harus 
melibatkan dan bergantung pada vendor.
Virtual Account Transaction - Mendukung kerja 
sama dengan Bank Umum yang menyediakan 

virtual account sehingga lebih efisien waktu, 
tenaga serta meminimalisasi pekerjaan dan 
kesalahan yang pada akhirnya menghemat biaya.
User Access Management - Mengatur batasan 
wewenang user untuk mengkases menu yang 
ada secara fleksibel/parameterized.

Integrated Email dan SMS System Gateway - 

Menunjang pengiriman informasi secara praktis 
dan efisien tetapi tetap aman sehingga tidak 
memerlukan tambahan aplikasi lagi.
Pendekatan Single Click (drill down) - Dari satu 
laporan ke laporan yang lainnya saling terhubung 
sehingga sangat mudah untuk mendapatkan 

informasi yang tepat dan akurat.
Kolektibilitas Otomatis - Perhitungan kolektibilitas 
secara otomatis, pencadangan jurnal bunga yang 
diakui sesuai tingkat kolektibilitas, perpindahan 
jurnal bunga ke administratif untuk tingkat 
kolektibilitas yang tidak diakui pendapatannya 
(demikian juga sebaliknya) serta penetapan dan 
intervensi kolektibilitas secara manual.
Full Teller System - Dapat di terapkan sehingga 
menghemat biaya.
Otomatis Jurnal RAK Antar Cabang - Bagi yang 

memiliki cabang dan kantor yang banyak tidak 
akan menimbulkan permasalahan dan beban 
bagi user untuk mengontrol dan melakukan input 
jurnal secara manual.
Data Aset Jaminan Nasabah - data yang terinci 

dan detail sehingga memudahkan kontrol dan 

analisa terhadap aset bank.
Mendukung PSAK50/55 - untuk Bank Umum 

sesuai konsep perhitungan arus kas EIR dan 
CKPN,  SAKETAB BPR secara garis lurus untuk 

BPR/Koperasi.
SKN Generasi 2 Bank Umum - sudah mengikuti 
standarisasi SKN GEN 2  untuk setoran warkat 
kliring, tarikan warkat, transfer masuk/keluar, 
tolakan masuk/tolakan keluar.
Gateway Interface ke Delivery Channel - ATM 
switching, Bill Payment Gateway.
Audit Trail Sistem Aplikasi - kontrol  terhadap 

sistem dan user akan lebih baik. 



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.

Mudah dalam pemeliharaan sistem aplikasi karena mengikuti perkembangan teknologi.

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, serta recovery 
proses secara otomatis jika terjadi masalah (error) pada saat proses dilakukan sehingga tidak dibutuhkan 
restore data.

Mengurangi biaya secara signifikan untuk perhitungan dan investasi jangka panjang.

Support maintenance terhadap kebutuhan Perbankan di Indonesia.

Tersedia dalam sistem multicurrency.

Validasi dalam penginputan data secara tepat sehingga mengurangi tingkat kesalahan data dan sangat 
user friendly.

Sudah mengikuti kebutuhan Laporan Regulasi data BI dan OJK terbaru seperti LBU, SID, LHBU, LKPBU, 
Daftar Hitam Nasional dan Teroris.

Perhitungan secara otomatis oleh sistem untuk CKPN secara individu dan kolektif untuk Bank Umum/
Finance  dan pembentukan PPAP untuk BPR.

Perhitungan PD (Persentase of Default) dengan Methode Migration (minimal 3 tahun data histori) 
memberikan hasil yang lebih detail dan akurat untuk Bank Umum/Finance.

Amortisasi fixed asset dan biaya dibayar dimuka (BDD) secara otomatis oleh sistem.

Menampilkan informasi yang jelas dan informatif dalam setiap query dan laporannya.

Sesuai standar PBI untuk KYC/APU PPT, scoring profile nasabah, penerapan red flag (warning dari sistem) 
untuk setiap transaksi yang melampaui limit nasabah serta pelaporan ke PPATK.

Pemisahan antara tanggal operasi dan tanggal pembukuan sehingga tidak menimbulkan ketergantungan 
satu dengan yang lain.



CorSys-Loan Origination System (LOS) merupakan bagian dari CorSys-Bank Umum, CorSys-BPR dan CorSys-
Finance. Aplikasi ini dibuat untuk menunjang fungsi marketing dalam hal menganalisa, melakukan validasi, 
melakukan scoring terhadap pengajuan aplikasi permohonan kredit calon nasabah Bank ataupun perusahaan 
Finance  yang bertindak sebagai preventif dari sisi Front-End dalam proses pengajuan pinjaman.

Menggunakan pendekatan metode workflow (konsep ban berjalan) dalam melakukan step by step dari 
tahapan proses pengajuan kredit. Setiap tahapan dalam memproses dokumen dicatat dan tersimpan dalam 
histori yang lengkap untuk menyajikan laporan-laporan yang akurat.

Scoring tabel yang di buat berdasarkan ketentuan perusahaan yang menyangkut persyaratan dan dasar 
isian dari tabel scoring yang terdiri dari 6C (Condition, Capital, Capacity, Collateral, Character, Constraint), 
dengan dasar ini maka Bank atau perusahaan Finance akan bebas menentukan, menambah, merubah 
acuan scoring yang akan di terapkan sehingga tujuan serta skenario yang dikehendaki dapat tercapai dan 
terlaksana.

Mempercepat proses pengajuan kredit dari calon nasabah sehingga memberikan efisiensi waktu yang 
pada akhirnya menekan dalam segi biaya proses pengajuan kredit.

Mempermudah analisa data dari calon debitur sebagai syarat pengajuan kredit kepada Bank atau 
perusahaan Finance. 

Dapat diintegrasikan dengan Core Banking System yang telah digunakan.

Validasi untuk calon nasabah dapat dilakukan di setiap tahapan proses pengajuan sehingga calon 
nasabah yang tidak memenuhi syarat bisa terdeteksi dan ditolak sehingga histori data calon tersebut 
dapat menjadi acuan di kemudian hari.

Menganalisa jaminan aset (dokumen jaminan utama) calon debitur yang di sinkronisasikan dengan 
standart Bank Indonesia dan OJK sebagai pokok ajuan sebagai standar data yang dibutuhkan sebagai 
dasar pelaporan ke Bank Indonesia dan OJK. 

Kelengkapan dokumen (Dokumen Legal) untuk memonitor kelengkapan data jaminan dalam standart 
yang sudah ditentukan perusahaan sesuai produk dan calon debitur perorangan ataupun perusahaan.

Komite kredit approval diterapkan dalam melakukan persetujuan dari komite kredit Bank atau 
perusahaan Finance sehingga analisa dan penilaian akhir lebih maksimal serta alasan yang diberikan 
(note) dari masing-masing komite kredit.

Rekam jejak atau histori dari pemberian kredit dapat ditampilkan step by step sehingga memudahkan 
kontrol, penilaian serta pencapaian dari target kecepatan, efisien waktu dalam menganalisa berapa lama 
waktu yang dibutuhkan dalam  pengajuan kredit sampai kredit tersebut dicairkan.



Mengelola dan mencatat secara lengkap mengenai harga, tanggal pembelian, jenis aset, departemen, 
dokumen image (pdf,jpeg, dll), penandaan, dll. 

Men-generate Barcode atau Qr code secara otomatis dengan tujuan untuk penelusuran data.

Histori aset yang lengkap. Anda dapat menelusuri aset yang sedang direvaluasi, dijual, rusak, dihapus 
bukukan.

Menpunyai 2 (dua) metode (garis lurus dan saldo menurun) penyusutan nilai untuk masing-masing 
aset, tahun fiskal, dan kalender sesuai dengan International Accounting Standard (IAS16).

Penyediaan laporan yang akurat dan sangat fleksibel dalam pengelompokan dan sortir data.

Secara otomatis membuat jurnal pembukuan penyusutan nilai, aset terbuang, aset revaluasi, aset 
putus kontrak, dan aset hasil transfer (pengguna dapat mengatur akun dari jurnal untuk kepentingan 
pembukuan perusahaan).

Sistem mendukung transfer multi-cabang, multi-entitas, dan multi-user. 

Dapat membuat rincian data aset secara mandiri.

Memungkinkan untuk perhitungan penyusutan nilai secara fleksibel.

Mengkategorikan aset berdasarkan kelompok, kelas dan pusat pembiayaan. Informasi penting lainnya 
dapat direkam secara berkelanjutan, seperti lokasi dari aset, pemeliharaan aset, penyedia jasa dan 
penjualan aset.

Fixed Asset suatu perusahaan sering kali terbengkalai dan tidak dikelola  dengan baik dan professional 
sehingga tanpa disadari sangat merugikan perusahaan karena tidak diketahui posisi dari aset secara fisik dan 
pembukuan ada dimana, hilang, rusak dan lain sebagainya. 

Aplikasi CorSys-Fixed Asset didesain berdasarkan kebutuhan user dalam melakukan penanganan secara 
menyeluruh untuk mengelola aset-aset bisnis Anda dengan navigasi yang mudah dan kontrol yang intuitif. 
Sederhana, mudah dimengerti dan sangat membantu user dalam hal melakukan pekerjaannya karena sudah 
disinkronisasikan dengan jurnal di sisi akunting, ini adalah perangkat aplikasi bisnis di mana setiap aktifitas 
bisnis wajib memilikinya. Semuanya sekarang ada pada ujung jari Anda! Mencatat dengan mudah dan tetap 
menelusuri histori aset perusahaan Anda dari awal sampai akhir. Aset perusahaan Anda dapat terorganisir 
dengan baik, baik dari segi jaminan aset nasabah, barang inventaris kantor, penyusutan ataupun amortisasi 
dari biaya dibayar di muka.



CorSys-ATM Switching dan Gateaway
Implementasi teknologi informasi menjadi kebutuhan utama dalam menghadapi kompetisi di industri 
perbankan yang semakin ketat. Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai salah satu bagian 
dalam sistem perbankan nasional mempersiapkannya dengan aplikasi teknologi yang tepat guna dan tepat 
biaya.

CorSys-ATM adalah salah satu produk kami untuk lembaga keuangan seperti Bank Umum, BPR dan lembaga 
lainnya yang ingin menggunakan ATM (Automatic Teller Machine). Kami menyediakan aplikasi controller 
ATM yang dapat diakses secara online (real time) dan telah teruji dan mengikuti standarisasi International. 
Aplikasi controller ATM CorSys sudah menggunakan standar protokol NDC+ dan ISO 8583 dan dapat 
disesuaikan dengan aplikasi core banking serta database yang existing. 

Secara bisnis user dapat melakukan transaksi online real time antar cabang dan antar kantor.

Layanan ATM berjaringan nasional.

SMS Banking dan Mobile EDC.

Meningkatkan fee based income.

Menghilangkan kompleksitas teknologi informasi dari sisi investasi maupun operasional.

Bisa fokus dalam pengembangan bisnis dan meningkatkan pelayanan kepada nasabah.

CorSys - Mobile Banking (Branchless)
CorSys - Mobile Banking (Branchless) adalah produk yang mengutamakan fleksibilitas karena dengan 
menggunakan aplikasi CorSys - Mobile Banking (Branchless) user dapat dengan mudah melalukan transaksi 
dimana pun dan kapan pun secara real time dengan menggunakan Smartphone. CorSys - Mobile Banking 
(Branchless) juga sudah dilengkapi dengan security yang ketat dengan melakukan validasi data terlebih 
dahulu sebelum transaksi diapprove, jadi transaksi yang dilakukan pun aman dan dapat dikontrol dengan 
baik. Dengan menggunakan SMS OTP Code yang dibatasi dengan limit waktu tentunya sangat menjaga 
keamanan saat bertransaksi.

Memberikan kemudahan dengan bertransaksi secara fleksibel.

Memudahkan bank dalam mengembangkan jaringan ke berbagai lini masyarakat tanpa harus memiliki 
kantor.

Menekan biaya operasional dan pengembangan.

Tidak membutuhkan high specification smartphone.
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