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LATAR BELAKANG 

KEBUTUHAN  

Saat ini banyak BANK memberikan layanan Internet banking bagi nasabahnya yang dapat di 
akses melalui Personal Computer maupun Handphone dengan WAP system. 

Dengan pelayanan ini memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi perbankan dimana 
transaksi dapat dilakukan selama 24 Jam X 7 hari seminggu dengan tidak dibatasi ruang dan 
tempat. 

Untuk memenuhi kebutuhan ini BANK membutuhkan perangkat lunak (software) yang handal, 
cepat dan aman yang dapat memberikan kepuasan terhadap Nasabah dalam melakukan 
transaksinya tanpa dibayangi rasa takut karena harus keluar kantor atau rumah. 

Proswitching Internet Banking (PIB) adalah usulan kami sebagai salah satu alternative bagi 
BANK untuk meningkatkan pemberian service kepada Nasabahnya yang dapat pula diperluas 
daerah cakupannya dengan melakukan kerja sama dengan jaringan network lainnya  seperti : 
ATM-Bersama, Prima, Finnet maupun pihak Biller seperti PLN, KA, PAM, Telkom, Telkomsel, 
Indosat, ProXL, dan lainnya. Dengan menggunakan pelayanan PIB, Nasabah dapat melakukan 
transaksi  kapan saja dan dimana saja tanpa perlu harus  untuk pergi ke Bank.  

Proswitching Internet Banking yang kami usulkan ini adalah modul pengembangan dari produk-
produk kami seperti ATM Controller, POS Controller, CAM (Card Access Management), Standin, 
Payment Gateway dan interface-interfacenya yang saat ini telah digunakan oleh BANK-BANK 
seperti BRI, BRI Syariah, Bank Mega, Bank Mega Syariah, Bank Index Selindo dan Non Bank 
seperti Sarana Yukti Bandhana (Praqtis PLN), Bapertarum, Astra Otopart, Dispenda Semarang, 
Palapa, Indonesia Smart Card dan lain-lain,   

Berikut ini kami jelaskan detail usulan tersebut:  
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KONFIGURASI & SISTEM  
KONFIGURASI dan ARSITEKTUR 
Arsitektur Internet Banking kami menggunakan Modul Proswitching Internet Banking System 
(PIB) dengan konfigurasi arsitektur seperti dibawah ini yang pelaksanaannya dibagi dalam 
tahapan.  
 

 

 

PRODUK Proswitching Internet Banking ( PIB )  

PIB adalah modul yang konsep arsitekturnya terdiri dari komponen sebagai berikut : 

 Feature : tersedia fitur-fitur transaksi yang lengkap 

 Interconnectivity : Hubungan dengan pihak lainnya seperti ke ATM switching company 
(Artajasa, Alto, Prima), Billers (Finnet SYB, PLN, Pajak, dll), Universitas, Goverment telah 
tersedia dan dengan mudah dapat dikustomisasi 

 Expandable : dapat dikembangkan baik hardware maupun software dengan cepat dan 
mudah dengan menggunakan interface generator 

 Tools : menjadi suatu alat untuk pengembangan dan control bagi bidang usaha suatu bank 

 Security : pengamanan yang berlapis menjamin transaksi terbebas dari para hacker dan 
attacker 
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FEATURES dalam Proswitching Internet Banking adalah 
 
RETAIL 
 

 
 

Retail Features adalah fitur individual yang terdiri dari :  

 User Management 

 Menu Management 

 Security Management 

 Balance Inquiry  

 Transfer : overbooking dan antar bank 

 Bill Payment : pembayaran PLN, Telpon, Kartu Kredit, Pajak dll  

 Inquiry Account Statement 

 Purchase : pulsa, tiket dll 

 Information Others : kurs valas, interest, product bank 
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CORPORATE 
 

 
 

Corporate Features  : 

 User Management : Creator, Checker, Releaser 

 Payroll : single debit, multi credit 

 Transfer Plus : spot, forward dan recurring untuk suatu company 

 Standing Instruction : perintah nasabah untuk melakukan pendebitan rekeningnya 

 Consolidated Account Information : konsolidasi rekening-rekening sebuah perusahaan  

 Cash Management lainnya 
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INTERCONNECTIVITY : 

 Proswitching Internet Banking dapat terhubung dengan pihak-pihak ketiga seperti : ATM 
Switch, Billers, Purchase, Government & Universitas seperti terlihat pada gambar berikut. 

 

 
 
 

EXPANDABLE: 
 Proswitching Internet Banking sangat mudah untuk dikembangkan baik dari sisi hardware 

(web server) maupun software aplikasi 
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TOOLS: 
Proswitching Internet Banking dilengkapi dengan alat bantu bagi usaha BANK disektor-sektor 
seperti 

 

 Marketing : 

1. Melakukan pengelompokan Nasabah per sekmen 
2. Mempromosikan product baru BANK dan informasi lainnya pada Nasabah 
3. Memasarkan produk unggulan BANK sesuai dengan sekmentasi Nasabah 

 

 Hubungan dengan Nasabah : 
1. Komunikasi dengan customer melalui email yang aman 
2. Komunikasi dengan customer melalui chating 
3. Melakukan down load data 

 

 Statistik : 
1. Mendapatkan statistic transaksi 
2. Mempelajari pola hidup/usaha Nasabah dari statistic transaksi yang dihasilkan 
3. Mengukur dan menilai dari pola hidup/usaha Nasabah 
4. Melakukan penyesuaian terhadap sistim atas pola hidup 
5. Sosialisasikan penyesuaian sistim kepada Nasabah 

 

 Kemudahan bagi Nasabah : 
1. Dilengkapi dengan 2 bahasa pemakai (Indonesia & Inggris) agar dapat mencakup 

jangkauan Nasabah yang lebih luas 
2. Disediakan beberapa tema yang dapat disesuaikan dengan kondisi dan suasana BANK 

saat itu 
3. Nasabah dapat melakukan pilihan bahasa yang dikehendaki 
4. Disediakan fasilitas bagi Administrator untuk melakukan setting tema yang berbeda 

sesuai dengan group Nasabah yang dibuat 
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SECURITY : 
Proswitching Internet Banking dilengkapi dengan 3 tingkat pengamanan yang terdiri dari : 

 

 
 

1. Firewall : Pengamanan dengan menggunakan hardware (diusulkan memakai Sisco) 

2. Data Encription dengan 128 bit SSL yang di sertifikasi oleh Verisign (lembaga dari luar 
negeri) 

3. Penggunaan token pada saat transaksi yang dapat dipilih : 

 SMS Token atau 

 Security (HW: Hard) Token 

4. Transaction Monitor, untuk mendeteksi abnormal behaviour transaksi dan fraud secara 
dini. 
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KEUNGGULAN INTERNET BANKING 
Keunggulan ProSwitching Internet Banking sistim adalah: 

 

1. Comprehensive Features  

Mempunyai fitur yang lengkap baik untuk Customer Retail maupun Corporate 

 

2. Automatically Support Mobile Banking  

Dapat diakses tidak hanya melalui PC akan tetapi juga dapat diakses melalui Handphone 
yang dilengkapi dengan browser 

 

3. Local Product / Local Support 

Proswitching Internet Banking ini adalah product local, sehingga jaminan purna jualnya 
dapat dilakukan dengan cepat dan dalam waktu 7 hari X 24 jam 

 

4. Expandable  

Seperti modul module yang lainnya Proswitching Internet Banking ini sangat mudah dan 
fleksibel untuk dikembangkan baik dengan fitur baru maupun koneksi ke channel lainnya 

 

5. High Security 

Tingkat keamanan system ini sangat terjamin karena terdapat 3 lapisan keamanan mulai 
dari level hardware, data dan transaksi. Untuk level data menggunakan enkripsi data 
yang mendapat sertifikasi dari badan security di luar negeri (Verisign). Untuk transaksi 
menggunakan 2 model token (SMS dan Hard Token) 

  

6. Modern Technology 

Proswitching Internet Banking ini dibangun dengan menggunakan technology masa kini 
(Technology Java, Progress, dan HTML) 

  

7. Best Price  

Harga dari keseluruhan sistim relative murah dibanding dengan sistim lainnya yang 
sejenis 
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BROSUR PROSWITCHING INTERNET 
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