
HALAMAN 2  

Desain website yang mewah, elegan dan hidup dengan mengunakan warna‐warna gelap, Kami terbuka 

atas kreatifitas yang akan disampaikan oleh para Desainer. 

 

‐ Pada halaman partner 

Kami menginginkan para Desainer menginkorporasi background sydney bridge dan menyematkan kata‐

kata, "Dengan kerendahan hati XIMPLI bangga menjadi jembatan penghubung anda ke cashless society" 

 

Content Partner : 

Partner 

Kami  sangat  amat  percaya  bahwa  bisnis  yang  besar  dan  sustainable  selalu  dibangun  diatas  pondasi 

persahabatan, oleh sebab itu Kami tidak pernah menjual aplikasi, Kami bukan software house dan bukan 

juga pedagang, Kami adalah sahabat Anda. 

Kami  adalah  partner  strategis  Anda,  yang  dimaksud  dengan  partner  strategis  artinya  Kami  actually 

dengan  tulus  benar‐benar  perduli  seberapa  baiknya  produk  Kami memberikan  dampak  positif  pada 

pertumbuhan perusahaan  anda,  karena Kami  adalah bagian dari Anda, Kami  adalah partner  strategis 

Anda, peningkatan performa di tempat Anda meningkatkan brand equity Kami. 

Kami  bermitra  dengan  perusahaan‐perusahaan  dari  berbagai  sektor  industri,  perusahaan  nasional, 

multinasional, berpendapatan 10 milyar pertahun, 6 triliun pertahun, bahkan yang berpendapatan 350 

triliun pertahun, kami tidak disclose siapa‐siapa saja mereka, karena mereka tidak minta dipublish dan 

rasanya  buruk  juga  untuk  “Si  Pohon  Rindang” mengunakan  brand milik  strategic  partnernya  untuk 

meningkatkan brand awareness Kami. 

Tapi  ada  yang  dapat  Kami  sebut  sebagai  strategic  partner  dengan  terang‐terangan,  strategic  partner 

Kami  berikutnya  adalah Anda. Anda  sudah membaca  sampai  sejauh  ini,  setidaknya  XIMPLI  berharap 

Anda memiliki visi yang  sama dengan XIMPLI, dan XIMPLI akan  selalu memiliki  tangan  terbuka untuk 

menyambut  teman‐teman  yang  memiliki  visi  untuk  terus  berkembang,  melaksanakan  continous 

improvenment secara real. 

 

Bila  Anda  juga  mempercayai  hal‐hal  yang  di  telah  percayai  oleh  XIMPLI  sampai  mengakar,  yaitu 

memperkaya hidup, meningkatkan customer satisfaction, menjadikan pelangan / nasabah Anda sahabat 

jangka  panjang,  ingin  secara  continue  meningkatkan  hal‐hal  baik  di  dalam  perusahaan  Anda  agar 

tercapai good corporate governance yang berpilar  juga kepada customer  loyatly, maka ketahuilan  ini, 



you are our new best friend, please talk to us. we are friend now. and like all good friend we would like 

to see you grow BEYOND WHAT YOU BELIEVE YOU CAN. 

 

HALAMAN 3 

Desain website yang mewah, elegan dan hidup dengan mengunakan warna‐warna gelap, Kami terbuka 

atas kreatifitas yang akan disampaikan oleh para Desainer. 

Di bagian products 

Kami ingin ditampilkan background kota sydney di sore hari dengan view dari balkon dan di inkorporasi 

dengan tulisan "Ximpli ingin anda dapat duduk tenang dari balkon kantor anda, menyaksikan lalu lintas 

transaksi,  seperti  anda  kami  percaya  bahwa  kemudahan  adalah  esensi  dari  kehidupan"  dan  di 

inkorporasikan  halaman  tersebut  dengan  tanggan  yang  sedang memegang  handphone  berisi  aplikasi 

monitoring XIMPLI berisi grafik, pie chart dan bar graph  

‐ content our products 

Our Products 

XIMPLI percaya dengan dinamika, kemampuan beradaptasi, fleksibilitas, peningkatan nilai tambah yang 

berkelanjutan, kemudahan berbagai macam layanan dalam satu solusi serta simplicity. 

Oleh  sebab  itu  Kami  selalu  berinovasi  untuk  menyediakan  layanan‐layanan  yang  menyeluruh, 

bermanfaat dan memiliki value added yang tinggi baik untuk mitra strategis maupun mitra retail Kami 

Di halaman ini Anda akan menemukan 3 layanan utama dari begitu banyak layanan‐layanan yang telah 

Kami  sediakan,  silahkan  dibuka  satu  persatu  agar mendapatkan  informasi mengenai masing‐masing 

produk Kami 

Transfer for Payment 

Hal terburuk yang dapat terjadi dalam menjalankan usaha adalah tidak mengetahui apakah pelangan / 

nasabah  telah melakukan  pembayaran,  first  level  service  dari  semua  industri  adalah  pelangan  dapat 

menerima apa yang dibelinya begitu dananya berpindah tangan. 

Ini merupakan  tantangan di berbagai  industri, kemudahan pembayaran yang di sediakan oleh metode 

transfer baik via e‐banking, SMS banking maupun mesin ATM masih memiliki challenges‐challenges yang 

membatasi akses informasi si penerima dana. 

Pelanggan  /  nasabah  yang  telah  melakukan  pembayaran  umumnya  tidak  serta  merta  mendapat 

konfirmasi  atas  pembayarannya  karena  di  sisi merchant  informasi  tersebut  juga  tidak  di  terima  real 

time,  merchant  umumnya  hanya  menerima  informasi    mengenai    jumlah  yang  di  transfer,  nama 

nasabah, nomor rekening nasabah dan tanggal. 



 

Bahkan waktu transfer saja sering tidak muncul. Bila merchant hanya menghandle 10 atau 20 transaksi 

perhari, mungkin semua ini masih dapat di trace manual dengan kerja keras dan telepon berkali kali ke 

customer service bank, atau kalau rajin, bisa ke bank dan minta datanya di customer service, tapi seperti 

semua  bisnis‐bisnis  lain,  Anda  juga  ingin  scale  up,  sebagai  merchant  Anda  tidak  ingin  selamanya 

menghandle  10‐20  penjualan,  Anda  ingin  dapat menangani  ribuan  penjualan  setiap  harinya,  dengan 

ribuan penjualan perhari apakah Anda masih dapat mengandalkan metode manual Anda? 

Bayangkan bila Anda harus melakukan  rekonsiliasi atas  ribuan pembayaran pelangan / nasabah Anda, 

dan Anda tidak memiliki data untuk apa‐apa saja transfer pembayaran tersebut,  implikasinya ada dua, 

pertama Anda akan mengalami penurunan service level yang luar biasa, pelangan akan menjadi musuh 

Anda karena otomatis anda akan berargumentasi dengan pelangan yang sudah merasa membayar dan 

Anda belum melakukan up date atas pembayaran tersebut karena tidak dapat menemukan pembayaran 

yang tidak beridentitas tersebut, ini buruk sekali, Anda baru saja kehilangan brand loyalty dan baru saja 

mengusir pelanggan yang berpotensi menghasilkan transaksi terus menerus dengan Anda 

Anda baru saja membunuh bisnis anda, perlahan namun mematikan. 

Apa itu Transfer for Payment? 

Transfer  for Payment  (TFP)  adalah  solusi  atas masalah‐masalah Anda di  atas, dengan  TFP Anda  akan 

memiliki informasi lengkap mengenai utk pembayaran apa transfer bank yang Anda terima. 

Pelangan Anda dapat mengunakan mesin ATM, Ebanking dan SMS banking, pelangan masuk ke menu 

transfer  dan  pada menu  untuk memasukkan  nomor  rekening  tujuan,  pelangan  cukup memasukkan 

nomor kontrak / nomor pesanan / nomor tiket / nomor handphone / nomor polis / nomor PK / nomor 

faktur pajak  / nomor bon  / nomor hape, practically nomor apa  saya yang anda minta kepada XIMPLI 

untuk di jadikan acuan pembayaran, 

Nomor  tersebut di atas akan digunakan  sebagai  sinkronisasi atas  informasi pembayarannya, misalnya 

nomor handphone 0818xxxxx digunakan sebagai acuan utk detil pembayaran cicilan sepeda motor atas 

nama  Said  Wiryawan,  di  sini  di  embed  dengan  detil  cicilan  keberapa,  tanggal  jatuh  tempo,  dan 

informasi‐informasi lain yang merchant ingin capture saat pembayaran dilaksanakan. 

Contoh  lain  lagi,  nomor  faktur  000233268986  digunakan  sebagai  sinkronisasi  untuk  belanja  produk 

online atas nama Tyas satromiarsih berikut detil produk yang di beli, misalnya satu pasang sendal jepit 

warna  pink  merek  'JepitKU',  semua  informasi  ini  akan  diterima  oleh  merchant  secara  real  time, 

merchant  tinggal menangkap  informasinya  yang  di  link  dengan  aplikasi  yang  otomatis mengupdate 

status pembayaran tersebut. 

 



Hebatnya lagi, pembayaran ini dapat di laksanakan dari bank apapun, jadi sekarang merchant tidak perlu 

lagi bertandang ke bank satu persatu untuk meminta koneksi ini, Kami sudah mengumpulkannya semua 

untuk Anda. Apapun banknya pembayarannya dapat dilaksanakan. 

 

Ada  satu  lagi, bila pelanggan mengunakan mesin ATM untuk melakukan pembayaran,  kartu ATMnya 

dapat  diterima  di mesin  bank manapun, misalnya  kartu  ATMnya  dari  BANK  A,  nasabah  tetap  dapat 

melakukan FTP melalui mesin ATM milik Bank A, Bank B, Bank C dan seterusnya. Sudah  tentu, karena 

itulah  kunci  dari  customer  retention,  customer  retention  artinya  pendapatan  yang  terus  menerus 

bertumbuh  utk merchant  yang menjadi mitra  kami,  dan  sahabat  XIMPLI  yang  baik,  itu  sesuai  sekali 

dengan visi XIMPLI, "menjadi pohon rindang yang bermanfaat bagi semua orang" 

 

BAYAR BAYAR BERSAMA 

Apa itu BAYAR BAYAR BERSAMA? 

Saat melakukan pembayaran tagihan‐tagihan di mesin ATM, atau mungkin membeli pulsa, atau TOKEN 

PLN. Pembayaran tagihan‐tagihan, penjualan pulsa, TOKEN PLN, tiket Kereta API dan lain‐lain semuanya 

adalah produk yang tersedia di mesin ATM dan seperti semua produk, setiap transaksinya menghasilkan 

keuntungan, kalau pada produk‐produk pasca bayar seperti pembayaran PLN, TELKOM, SPEEDY dan lain‐

lain.  Keuntungan  dihasilkan melalui  biaya  administrasinya,  sedangkan  pada  produk  pra  bayar  seperti 

Pulsa, TOKEN PLN, TIKET KERETA API, keuntungan dihasilkan dari selisih harga beli ke penyedia jasa dan 

harga jual yang dibebankan kepada pelangan. 

Harga jual di mesin ATM adalah harga retail, artinya harga tersebut di tujukan kepada pelanggan akhir, 

fungsinya sebagai  layanan dari Bank untuk mempermudah transaksi nasabahnya, yang XIMPLI  lakukan 

adalah memindahkan produk‐produk yang dijual di mesin ATM ke perangkat seluler seperti ANDROID, 

BLACKBERRY, WINDOWSPHONE, APPLE, SMS, YM   dll. XIMPLI tidak membebankan harga retail kepada 

penguna  aplikasinya  yang  kami  sebut  'Mitra'  kami  hanya mengutip  <  Rp  150  pertransaksi,  sehingga 

mitra‐mitra  XIMPLI  dapat  menjual  kembali  produk‐produk  tersebut  kepada  teman‐temannya  atau 

membuka counter kecil di depan rumah dengan hanya bermodalkan spanduk yang bertuliskan 

"DISINI TERIMA PEMBAYARAN PLN TELKOM SPEEDY PDAM MULTIFINANCE TV KABEL OPERATOR PASCA 

dan JUAL PULSA / TOKEN PLN / VOUCHER GAME ONLINE" 

Hanya dengan bermodalkan spanduk  tersebut, Mitra sudah dapat berjualan dengan  lancar, karena  ini 

adalah produk berbasis  'kebutuhan', bukan berbasis  'keinginan', orang  tidak harus  ingin dahulu untuk 

melakukan pembayaran atau membeli TOKEN PLN atau membeli PULSA, mau tidak mau mereka harus 

membeli atau membayar tagihannya. Sehingga ini adalah produk yang sangat mudah sekali untuk di jual 

 



JARIku 

 

Jaringan  Transaksiku  adalah  aplikasi  berbasis  Customer  Relationship Management  (CRM),  aplikasi  ini 

kami  tujukan  kepada mitra‐mitra  strategis  kami  yang  ingin membangun  kembali  hubungan  dengan 

pelangan / nasabahnya. 

Hubungan  baik  dengan  pelangan  adalah  hal  yang mutlak  untuk  dimiliki  semua  organisasi  yang  ingin 

terus  berkembang  dan memenangkan  persaingan  pasar  yang  semakin  keras  dan  sudah menuju  red 

ocean,  pada  akhirnya  perusahaan‐perusahaan  yang  akan  terus  bertahan,  terus  kompetitif  dan  terus 

menguntungkan adalah perusahan‐perusahaan yang telah membangun system CRM yang baik. 

Mendapatkan pelangan baru  setiap hari adalah hal yang baik namun  tidak  luar biasa, yang  luar biasa 

adalah  mempertahankan  pelangan  yang  sudah  ada,  menciptakan  brand  loyalty  dan  menjadikan 

pelangan anda pelangan  seumur hidup  yang akan  terus  kembali untuk bertransaksi dengan Anda,  ini 

semua dapat di capai bila anda mengerti pelangan anda dengan baik. 

Kebanyakan  perusahaan  besar  bahkan  tidak  tahu  siapa  pelangannya,  apa  yang mereka  inginkan  dan 

bagaimana menjadikan mereka agen atas kepuasan layanan setelah berbisnis dengan Anda. Terkadang, 

bahwa  pelangan  yang  tidak  puas  akan  berbicara  ke  begitu  banyak  orang,  setiap  kali  produk  sejenis 

disinggung  dia  akan menyingung  brand  yang mengecewakannya,  ini  semua memukul  perusahaan  di 

bagian  yang menyakitkan,  yaitu  kehilangan pelangan  existing,  kehilangan  future  customers,  turunnya 

nilai brand dan yang lebih buruk lagi, anda akan menghabiskan lebih banyak uang lagi untuk menjaring 

pelangan baru melalui campaign‐campaign pemasaran yang akan menyakiti kepala bagian budgeting di 

departemen keuangan Anda,  ini adalah tragedi, disebut tragedi karena Anda tahu bahwa hal buruk  ini 

akan terjadi, dan Anda juga tahu bahwa anda dapat menghindarinya dan bahkan menjadikannya sebuah 

opportunity untuk memperbaiki positioning Anda di pasar. 

HALAMAN 4 

Desain website yang mewah, elegan dan hidup dengan mengunakan warna‐warna gelap, kami terbuka 

atas kreatifitas yang akan di sampaikan oleh para Desainer. 

 About Us  

Gunakan background pohon pada foto yang di sertakan dengan slide kata2 

"Ximpli ingin menjadi pohon besar tempat bisnis anda bersandar dan berteduh" 

‐ Contentnya About Us 

PT  XIMPLI MULTI  SOLUTION  adalah  sebuah  perusahaan  dinamis  yang  bergerak  di  bidang  teknologi 

pembayaran,  customer  relationship  management  dan  pengembangan  aplikasi  yang  berhubungan 

dengan value adding yang  fungsinya untuk meningkatkan dinamika, performa, efisiensi dan efektifitas 

mitra kami dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. 



 

Kami bukan perusahaan software house, kami tidak membangun aplikasi generik yang kemudian dijual 

ke  pelangan‐pelangan,  kami  percaya  dengan  pentingnya  value  adding,  kreasi  nilai  tambah  yang 

menghasilkan performa real, "we do not move products, we create value". 

XIMPLI membangun arsitektur sistem, blueprint aplikasi, aplikasi, koneksi jaringan, dan set up hardware, 

kami menyediakan  complete  total  solution  kepada mitra‐mitra  corporate  kami  dalam  bentuk  aliansi 

strategis, ini merupakan filosofi yang kami pegang teguh, karena sebuah bisnis yang besar selalu berawal 

dari amanah yang dilanjutkan dengan persahabatan, dengan combined experience  lebih dari 30 tahun 

dalam bidang pembayaran elektronis dan teknologi, XIMPLI merupakan pilihan terbaik untuk kemitraan, 

kami merangkul semua teman‐teman dari lintas sektor industri, kami bermitra sangat baik dan luar biasa 

dengan  teman‐teman  dari  industri  fast  moving  consumer  goods,  distribusi  umum,  teman‐teman 

pengelola jasa keuangan, serta kliring house transaksi pembayaran real time yang merupakan strategic 

partner Kami yaitu : 

PT ARTAJASA PEMBAYARAN ELEKTRONIS. 

XIMPLI berkonsentrasi pada misinya yaitu untuk menyediakan one stop solution, dinamis, dapat di akses 

kapan pun dan di manapun, memberikan nilai  tambah  kepada pelanggan  / nasabah dari mitra‐mitra 

Kami. 

Kami percaya pada pentingnya complete package, satu aplikas yang berisi berbagai macam solusi push 

dan pull yang bermanfaat dan memiliki nilai tambah luar biasa kepada pengunanya, tujuan utama kami 

adalah  menjadikan  semuanya  lebih  mudah  bagi  mitra  kami  serta  pelangan‐pelangan  maupun 

nasabahnya.  Solusi  yang  Kami  sediakan  selalu  bersifat  dinamis,  powerful  dan  complimentable,  kami 

percaya akan pentingnya customer  loyalty, oleh sebab  itu kami selalu mendorong diri untuk berada di 

atas ekspektasi mitra dan pelangannya. 

Selain mitra‐mitra strategis XIMPLI  juga merupakan sahabat dari mitra‐mitra retail, Kami menyediakan 

aplikasi pembayaran, atau yang saat ini populer dengan sebutan payment point, secara sederhana dapat 

di sampaikan bahwa kami memindahkan produk‐produk yang tersedia di mesin ATM ke handphone dan 

smartphone serta membuatnya menjadi sebuah jasa pembayaran di mana mitra XIMPLI dapat menjadi 

agen pembayaran dan menerima biaya administrasi yang biasanya di charge oleh mesin ATM sebagai 

pendapatannya. 

Misi  kami  sederhana, mengetahui  luar  biasanya  potensi  bisnis  pembayaran  Kami  ingin  agar  seluruh 

masyarakat dapat turut menikmati keuntungan dari produk ini, dulu ada pepatah bahwa barang‐barang 

kebutuhan dasar adalah barang‐barang yang crisisi poof (anti krisis) contohnya adalah sabun dan sikat 

gigi,  karena orang  tetap  akan mandi dengan  sabun dan  sikat  gigi dengan odol walapun  sedang  krisis 

ekonomis sehingga argumennya produk‐produk tersebut adalah produk anti krisis, namun kami memiliki 

argumen  sebaliknya,  sabun dan odol memiliki begitu banyak brand‐brand  subsitusi,  tidak  terlalu  sulit 

bagi seseorang untuk berpindah dari sabun A ke sabun B. 



 

Produk yang XIMPLI  sediakan adalah produk crisis proof yang  sebenar‐benarnya, karena apapun yang 

terjadi orang tetap harus membayar tagihan listriknya, tagihan teleponnya, tagihan airnya, apapun yang 

terjadi  orang  harus  tetap membeli  pulsa, membeli  TOKEN  PLN,  bahkan  bila  seseorang menunggak 

tagihan  listrik  dan  listriknya  di  putus,  saat  disambung  kembali  dia  tetap  harus membayar  tungakan‐

tungakannya  di  bulan‐bulan  lalu,  dan  setiap  bulan  pembayaran  tersebut  tetap  di  kenakan  biaya 

administrasi. 

Kami membuka  aplikasi  kami untuk  semua mitra‐mitra  retail,  sehingga  siapapun dapat menjadi  agen 

pembayaran dan siapapun dapat menikmati pendapatan dari biaya administrasi yang diterima. 

Produk  XIMPLI  adalah  produk  berbasis  needs  (kebutuhan)  bukan  produk  berbasis wants  (keinginan) 

orang tidak perlu menginginkan untuk bertransaksi pembayaran, karena setiap orang harus membayar 

tagihan‐tagihannya, produk Kami adalah kewajiban yang tak terelakkan, sehingga bisnisnya tidak perlu 

push, dengan informasi yang baik otomatis akan menyebar dengan sendirinya bahwa seseorang adalah 

agen pembayaran, dan pembayaran‐pembayaran dapat dilakukan melalui agen  ini, pelangan akhirnya 

menjadi  nyaman  dan  aman  karena  tidak  perlu  antri  di  kantor‐kantor  PLN,  TELKOM,  dll  dengan  uang 

cash.  

Visi XIMPLI adalah untuk menjadi  sebuah pohon kokoh yang  rindang, agar  semua  lapisan masyarakat 

dapat berteduh dibawahnya, bersandar dengan aman dan menikmati buah‐buah yang jatuh dari pohon 

tersebut. 

 


