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Ikhtisar umum
Turnkey Lender (www.turnkey-lender.com) adalah produk
dari Scorto (http://www.scorto.com/) - suatu perusahaan
yang terkenal di dunia sebagai penyedia solusi dan layanan
pemberian kredit, manajemen pengambilan keputusan, dan
mitigasi risiko.
Kami meluncurkan Turnkey Lender sebagai tanggapan
atas adanya celah di pasar untuk pemberi kredit kecil.
Perusahaan-perusahaan ini membutuhkan platform
perangkat lunak komprehensif yang sama dengan
perusahaan pemberi kredit retail besar, namun sering tidak
memiliki modal untuk mengembangkan sistem pemrosesan
otomatis dan kartu skor kredit mereka sendiri.
Dengan Turnkey Lender Anda akan mendapatkan keahlian
mendalam tentang manajeman risiko kredit dan otomatisasi
pemberian kredit, yang didapatkan dari puluhan tahun
pengalaman layanan keuangan internasional. Kami
menawarkan banyak produk dan layanan. Klien kami
menggunakan perangkat lunak kami untuk mengamankan
dan melepas keamanan, kredit personal dan UKM, jangkapendek dan jangka panjang. Kredit tersebut memanfaatkan
solusi inovatif untuk mendukung kredit crowdsourcing
dan peer-to-peer. Kredit tersebut memungkinkan upaya
kemanusiaan seperti kredit mikro di negara berkembang
yang membantu untuk menghapus kemiskinan. Dan kredit
tersebut digunakan di eko-sistem biro kredit yang kompleks
juga pada pembiayaan proyek-proyek infrastruktur multinasional bernilai jutaan dolar bekerjasama dengan Bank
Dunia.

Turnkey Lender adalah satu-satunya platform
perangkat lunak yang tersedia saat ini yang
dirancang untuk memberikan solusi menyeluruh yang
sesungguhnya bagi para wirausahawan dan institusi
pemberi kredit berukuran-menengah. Jika Anda
dapat memberikan prospek penjualan, maka Turnkey
Lender dapat menyelesaikan proses tersebut untuk
Anda.
Saat ini aktivitas penelitian dan pengembangan kami
terfokus pada:


Inisiasi dan pelayanan kredit untuk semua jenis
pinjaman
Inisiasi kredit, pendeteksian dan pencegahan
penipuan, manajemen pelanggan, dan penagihan
utang untuk pemberian kredit-mikro, kredit
konsumen, hipotik, dan pemberian kredit UKM.



Solusi manajemen risiko kredit
Analisis portofolio, pemeringkatan internal,
dan pengembangan kartu skor, dan pengujian
tekanan portofolio.



Pengalihan ilmu pengetahuan
Kursus dan pelatihan bagi pejabat risiko kredit,
manajer risiko, dan spesialis lainnya untuk lebih
memahami solusi keuangan digital, penilaian,
dan seluruh isu-isu terkait lainnya untuk
menjadikan manajemen risiko kredit lebih efisien.

Latar belakang teknologi
Turnkey Lender bangga dengan para tim ahli, konsultan, programmer, insinyur, dan pimpinan proyeknya yang sangat
berbakat. Keterampilan mereka termasuk namun tidak terbatas pada:

Pengalaman Integrasi

Biro Kredit: FICO, Experian, Equifax, CallCredit, TransUnion, PVBKI,
First Credit Bureau, CreditInfo, ACRA, National Bureau of Credit
Histories
Penyedia Pembayaran: PayPal, PacNet, SynapsePay, PayEasy via
Bank of America, Paymaxx PRO, WayForPay, Versapay
Sistem perbankan inti: Finacle (Infosys), FLEXCUBE (Oracle Financial
Services Software), TEMENOS T24 (Temenos Group), BankVision, CS,
UBS, Scrooge, CFT, SAP, Diasoft, Intracom
CRM: Microsoft, Salesforce, Zoho
Lainnya: SAP, MS Sharepoint, Adobe Sign, SMS Gateways, Collection
Agencies

Desain Antarmuka Pengguna & Sistem GUI

Win32 / MFC / VCL / WinForms / ASP.Net / DevExpress

Basis data

MS SQL 2012, Oracle 9-12, PostgreSQL, MySQL

Sistem Operasi

Windows Server 2012

IDE/Compilers/Tools

Visual Studio, SVN, TFS, PowerShell

Bahasa

C#, C/C++, HTML, JavaScript, IronPython, Perl, Shell
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Informasi Produk
Turnkey Lender memiliki seluruh alat untuk
mengevaluasi kreditor, memecahkan
masalah KYC (kenali nasabah Anda atau
know your customer) and mengambil
keputusan terbaik yang terkait dengan kredit
dengan benar. Solusi ini mengoptimalkan
tingkat pemberian persetujuan, kapasitas
pemrosesan kredit, dan efisiensi manajemen
kredit.

Turnkey Lender – Sistem yang khusus untuk evaluasi debitur
otomatis, pengambilan keputusan, dan otomatisasi seluruh proses
dalam pemberian kredit secara online (dan offline).
Turnkey Lender adalah suatu sistem yang komprehensif
memungkinkan pengelolaan proses bisnis yang terkait dengan:


Pemberian kredit usaha kecil dan mikro;



Pemberian kredit UKM;



Pemberian kredit konsumen;



Kredit pemilikan rumah;



Kartu Kredit;



Pemberian kredit melalui internet;



Pemberian kredit untuk mobil;



Layanan berbasis kontrak & berlangganan.
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Manajemen Pengguna
Turnkey Lender mendukung beberapa peranan pengguna. Pengguna sistem diizinkan untuk melakukan berbagai operasi
berdasarkan pada izin dari peran yang diberikan oleh Administrator Sistem.
Administrator dapat menambahkan pengguna dan memberikan peranan sebagai berikut:

Peran pengguna

Aktivitas Yang Diizinkan

Originator/Pejabat Kredit

Pengguna ini diperbolehkan bekerja di tempat kerja web Origination.

Underwriter/Analis Kredit

Fungsionalitas tempat kerja web Underwriting tersedia bagi
pengguna dengan peranan Underwriter. Disamping itu, pengguna
ini diperbolehkan mengelola Daftar Hitam pada tempat kerja web
System.

Manajer Kredit

Fungsionalitas tempat kerja web Servicing tersedia bagi pengguna
dengan peranan Manajer Kredit. Disamping itu, pengguna ini
diperbolehkan mengelola Daftar Hitam pada tempat kerja web
System.

Manajer Agunan

Manajer jaminan memiliki akses kepada modul Agunan

Kolektor

Fungsionalitas tempat kerja web Collection tersedia bagi pengguna
dengan peranan Kolektor. Disamping itu, pengguna ini diperbolehkan
mengelola Daftar Hitam pada tempat kerja web System.

Penyelia

Pengguna ini diperbolehkan bekerja di tempat kerja web Reports.

Administrator

Pengguna ini diperbolehkan bekerja di tempat kerja web System.

Agunan/CDO

Pengguna ini diperbolehkan bekerja di tempat kerja web Collateral
(Agunan).

Seluruh tempat kerja adalah berbasiskan-web dan dapat
diakses menggunakan peramban berikut ini:


Google Chrome,



Firefox,



IE 9+.

Untuk masuk ke dalam Sistem, Pengguna memasukkan
Login/kata sandi personalnya:
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Pengaturan Sistem
Sebelum menggunakan untuk yang pertama kalinya, Administrator Sistem harus melakukan Pengaturan sistem.

1. Peraturan Keputusan
Administrator mengaktifkan Peraturan Keputusan untuk dipergunakan dalam pengambilan keputusan dan mengatur
parameter-parameternya. Kelompok peraturan berikut ini tersedia secara standar:


Peraturan Anti-Penipuan



Peraturan Biro Kredit



Peraturan Kebijakan Kredit



Peraturan Internal

Peraturan yang tidak diaktifkan tidak akan digunakan dalam proses pengambilan keputusan.
Administrator dapat juga menentukan level automatisasi pada pemrosesan Aplikasi. Aplikasi ini dapat secara otomatis
disetujui/ditolak atau secara manual ditinjau oleh Underwriter (Penjamin).

2. Produk Kredit
Administrator membuat daftar Produk Kredit yang akan ditawarkan oleh perusahaan.

Daftar Produk Kredit akan tersedia kepada Originator (Pemrakarsa) dan kepada pemohon (jika ada) dalam bentu menu
buka-bawah.

3. Daftar Hitam
Administrator dapat mengimpor Daftar Hitam untuk digunakan dalam proses Aplikasi. Administrator juga dapat
menambahkan catatan individual. Catatan baru pada Daftar Hitam dapat juga ditambahkan dari seluruh tempat kerja
lainnya.

4. Kartu Skor
Model penskoran adalah kunci dan bagian integral dari pemberian kredit yang efektif.
Mengembangkan model penskoran kredit membutuhkan kombinasi keterampilan membuat model teknis dan
pengetahuan praktis tentang risiko kredit terkait dengan debitur di area bisnis yang berbeda.
Kartu skor built-in adalah fitur yang unik dan tiada banding karena memungkinkan Perusahaan mendapatkan manfaat
dari keahlian profesional Scorto ditambah dengan praktik terbaik dunia dalam pemberian skor pinjaman dan kredit.
Dengan menggunakan fitur ini, Perusahaan akan mampu untuk:


Mempersingkat proses pemberian kredit;



Meningkatkan efisiensi pejabat kredit;



Meningkatkan konsistensi proses evaluasi;



Mengurangi bias manusiawi pada pengambilan keputusan kredit;



Menyesuaikan kebijakan kredit sesuai dengan klasifikasi risiko;



Perhitungan lebih baik dalam menghitung kerugian yang mungkin diderita untuk berbagai kelas risiko debitur.

Scorto akan menggunakan sumber daya dan data yang besar kita untuk memastikan bahwa kartu skor akurat secara
maksimal. Ini akan memberikan Klien mitigasi risiko yang komprehensif dalam hubungannya dengan persetujuan yang
disetujui.
Alih-alih Kartu Skor bawaan, Perusahaan dapat menggunakan Kartu Skor Khusus. Seluruh parameter Karakteristik
Penskoran dan Segmen Risiko dapat dimasukkan secara manual.
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5. Pengaturan Jatuh Tempo
Administrator harus menentukan interval jatuh-tempo
yang akan digunakan untuk pemberitahuan, analisis,
dan pelaporan. Jadwal Biaya Jatuh Tempo juga harus
dimasukkan untuk memungkinkan kalkulasi otomatis
untuk biaya rekening yang jatuh tempo.

6. Notifikasi/Tanda
Administrator dapat mengaktifkan Notifikasi e-mail untuk dikirimkan kepada nasabah dan pejabat dalam hal terjadi
peristiwa tertentu.
Kelompok Notifikasi termasuk:


Notifikasi Sistem Umum



Notifikasi Status Kredit



Pembayaran



Pengingat Pembayaran



Notifikasi Jatuh Tempo



Janji untuk membayar

Sistem tersebut diintegrasikan dengan layanan manajemen e-mail online http://mailchimp.com/ dan
https://mandrill.com/, dan seluruh pesan dapat disesuaikan oleh Perusahaan.
Administrator memiliki kemampuan untuk menyesuaikan seluruh karakteristik Sistem saat diperlukan selama operasi
normal Perusahaan. Seluruh perubahan secara instan diimplementasikan setelah ia disimpan oleh Administrator.

Ikhtisar Tempat Kerja
Tempat kerja web Origination, Underwriting, dan Servicing memiliki antar muka yang serupa: pada mode tampilan
standar, suatu tabel mencantumkan daftar aplikasi kredit yang ditampilkan di sisi kiri tempat kerja pada mode tampilan
diminimalkan, sedangkan sisi kanan tempat kerja menampilkan detail aplikasi kredit yang telah dipilih:
Tampilan Berbagi dapat diubah menjadi
tampilan Daftar atau Detail.
Untuk memfasilitasi beban kerja aplikasi
kredit dalam jumlah besar, sistem ini
memberikan fungsionalitas pengurutan
dan pencarian aplikasi kredit tertentu.
Pengguna juga dapat menggunakan
fungsionalitas filter untuk menampilkan
aplikasi kredit berdasarkan pada
statusnya di sistem.
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Origination (Permulaan)
Originator (Pemrakarsa) dapat membuat Aplikasi Kredit baru dan meninjau Aplikasi Kredit, yang dikirimkan oleh nasabah
secara online dan menunggu persetujuan.
Fitur utama:


Pembuatan kredit baru



Pengisian formulit aplikasi kredit secara otomatis untuk nasabah lama.



Kalkulasi jadwal pembayaran



Kemampuan untuk mengedit Jumlah Kredit, Ketentuan dan Tingkat Suku Bunga



Kemampuan untuk mengedit Detail Nasabah



Kemampuan untuk mengirimkan kredit untuk diperoses-otomatis



Pencatatan dan pelaporan histori interaksi nasabah



Kemampuan untuk mengunduh dan mencetak perjanjian kredit



Kemampuan untuk melampirkan dokumen elektronik pada Aplikasi

Underwriting (Penjaminan)
Underwriter (Penjamin) dapat meninjau seluruh Aplikasi yang menunggu untuk disetujui dan seluruh Aplikasi secara
otomatis yang telah diproses oleh Sistem. Underwriter (Penjamin) juga dapat membuat keputusan pada setiap Aplikasi
dan mengganti keputusan Sistem untuk aplikasi yang diproses secara otomatis.
Fitur utama:


Penskoran risiko otomatis berdasarkan pada kartu skor dan seperangkat peraturan keputusan.



Laporan Biro Kredit dapat secara otomatis ditarik



Hasil penskoran dan rekomendasi sistem ditampilkan



Underwriter (Penjamin) dapat mengganti keputusan sistem



Underwriter (Penjamin) dapat mengirimkan kredit untuk diproses kembali kepada Originator (Pemrakarsa) Kredit



Aktivitas kredit internal dan laporan biro kredit ditampilkan untuk membantu Underwriter (Penjamin)

Agunan
Tempat kerja web manajer agunan memungkinkan pelaksanaan tanggung jawab fungsional sebagai berikut:


Evaluasi agunan;



Menambahkan agunan baru;



Mengedit detail agunan dan melampirkan dokumen pendukung;



Mengecualikan properti yang diagunkan dari daftar agunan kredit terjamin yang terkait:



Evaluasi kembali agunan;



Menyetujui aplikasi kredit agunan;



Mengonfirmasi aplikasi kredit agunan;



Menolak aplikasi kredit agunan.
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Pelayanan
Manajer Kredit mengontrol pencairan dana untuk seluruh kredit yang telah disetujui dan proses pembayaran kembali
untuk seluruh rekening yang aktif.
Fitur utama:


Pencairan dana kredit:


Manual (informasi tentang pencairan dana dapat dimasukkan pada sistem)



Otomatis (integrasi dengan [sistem pembayaran] diperlukan)



Pencatatan histori interaksi nasabah



Penagihan Pembayaran


Manual (informasi tentang pencairan dana dapat dimasukkan pada sistem)



Otomatis (integrasi dengan sistem pembayaran diperlukan)

Penagihan
Seluruh rekening yang jatuh tempo secara otomatis diperlihatkan pada tempat kerja Penagihan.
Kolektor dapat bekerja dengan debitur menggunakan rencana tindakan yang dipersonalisasi.
Fitur utama:


Penagihan Pembayaran


Manual (informasi tentang pencairan dana dapat dimasukkan pada sistem)



Perbaikan sendiri (integrasi dengan sistem pembayaran diperlukan)



Rencana tindakan agen penagihan



Kemampuan untuk menyimpan informasi “janji untuk membayar”



Kemampuan untuk menghapus kredit restrukturisasi

Pelaporan
Turnkey Lender mengandung sejumlah stabilitas
kartu skor, kinerja portofolio, manajemen risiko
kredit, dan laporan kinerja staff yang telah
ditentukan sebelumnya.
Seluruh laporan diperbarui secara langsung, dan
tersedia pada bentuk Tabel atau Grafik. Penyelia
dapat memilih periode waktu untuk setiap
laporan.
Laporan Portofolio:

Laporan Operasional:


Statistik berdasarkan status Kredit – baru/aktif/ditutup



Efisiensi Origination (Permulaan)

Laporan terkait-risiko:


Bad Rate Trend (Tren Pola Pemberian Kredit)



Performa Pelanggaran



Migrasi Pelanggaran



Analisis Klasik



Kredit Aktif vs. Ukuran Portofolio

Laporan Penskoran:



Jumlah Pembayaran Kembali Keseluruhan
Per Interval



Stabilitas Sistem



Akurasi Kartu Skor



Jumlah Kredit Dikelompokkan berdasarkan
Bilangannya



Performa Pelanggaran



Jumlah Kredit Dikelompokkan berdasarkan
Level Risiko



Skor Final

Laporan Kinerja Staf:



Dibayar kembali vs. Dikucurkan



Memonitor Underwriter (Penjamin)



Disetujui vs. Ditolak



Diganti oleh Underwriter (Penjamin)
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Seluruh laporan dapat diekspor dalam formal Excel.
Turnket Lender juga memiliki fitur Executive Dashboard yang nyaman, yaitu seluruh indikator kinerja utama diperlihatkan
pada bentuk yang jelas dan visual.

Arsip
Seluruh rekening yang ditutup disimpan pada Arsip. Administrator, Manajer Kredit dan Kolektor dapat mengakses Arsip
dan meninjau informasi detail untuk seluruh kredit yang telah ditutup.
Sebagai tambahan, informasi penting ini memberikan kesempatan yang baik untuk membuat kartu skor khusus untuk
berbagai tipe kredit dan kategori debitur yang berbeda di masa yang akan datang.

Ekspor Data
Seluruh informasi tentang Kredit dan Pembayaran untuk periode waktu tertentu dapat diekspor oleh Administrator dalam
format Excel atau CSV. Berkas ini dapat juga kemudian diimpor ke sistem akuntansi Perusahaan, jika tidak ada integrasi
langsung.
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Fitur Keamanan (untuk SaaS):


Keamanan standar mengukur penyedia hosting (AWS)



Aplikasi web tahan terhadap XSS, script dan injeksi SQL dan serangan-serangan lainnya.



Informasi sensitif dikirimkan hanya melalui protokol HTTPS



Memproses informasi sensitif dilakukan hanya pada sisi server.



Informasi rahasia (seperti kata sandi) dienkripsi dan kemudian disimpan di DB sebagai Salted Hash.



Server memiliki perlindungan Anti-DDoS profesional
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