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IKHTISAR

ASSET MANAGEMENT SYSTEM

Setiap organisasi memiliki Aset Tetap (physical 
assets). Aset Tetap dapat dibedakan dari sisi struktur 
aset atau aktivitas asetnya. Struktur aset yaitu 
jenis-jenis aset yang dipergunakan organisasi terse-
but dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, 
yang terdiri dari Core Assets (aset utama) yaitu 
yang digunakan dalam kegiatan pokok peru-
sahaan, dan Supporting Assets (aset 
pendukung) yaitu sebagai pendukung 
kegiatan pokok operasional peru-
sahaan.

merupakan suatu proses sistematis yang mempertahankan, 
meng-upgrade, dan mengoperasikan aset dengan cara yang 
paling hemat biaya melalui penciptaan, akuisisi, operasi, pemeli-
haraan, rehabilitasi, dan penghapusan aset yang terkait dengan 
mengidentifikasi apa saja yang dibutuhkan aset, mengidentifikasi 
kebutuhan dana, memperoleh aset,  menyediakan sistem dukun-
gan logistik dan pemeliharaan untuk aset, menghapus atau mem-
perbaharui aset sehingga secara efektif dan efisien dapat 

memenuhi tujuan.

Meminimisasi biaya selama umur aset bersangkutan (to minimize 
the whole life cost of assets)
Dapat menghasilkan laba maksimum (profit maximum)
Dapat mencapai penggunaan serta pemanfaatan aset secara opti-
mum (optimizing the utilization of assets)

KEUNTUNGAN MENGGUNAKAN
ASSET MANAGEMENT SYSTEM 



TAP YOUR 
WEAPON

Perusahaan kami mengerti bahwa peman-
tauan aset secara sistematis dan real time 
memudahkan mengamankan aset penting 

anda mulai dari aset bergerak ataupun yang 
tidak bergerak.  
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ASSET WATCHER

Fixed Asset
Watcher Reader

Mobile Asset
Watcher Reader

Dengan Fixed Asset Wacther 
dapat me-monitoring lebih dari 
400 item data secara terkoneksi 
dengan bantuan server cloud. 
Hanya dengan RFID maka aset 

yang sudah terdata dapat 
terpantau, dan juga bisa sebagai 
penanda “Alert”  jika aset milik 

anda akan dipindahkan atau 
dibongkar yang tidak
semestinya (Paksa).

Kami membuat software / 
Application untuk Mobile atau-

pun Desktop anda dimana 
software yang kami Create 
tersebut dapat difungsikan 

sebagai alat reader barcode atau 
geo tagging.

Kami menyebutnya sebagai Tracking Asset Watcher alat 
ini bisa difungsikan sebagai “Point Location” dimana 

lokasi dan posisi asset anda berada, cukup diinte-
grasikan dengan GPS Tracker maka anda dapat meman-

tau posisi aset anda berada.

ASSET WATCHER GPS
TRACKER

TAP YOUR 
WEAPON

PRODUK ASSET WATCHER
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ASSET WATCHER
INSTALATION
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Ruko TamanTekno
Boulevard Blok F No. 8 
Jl. Tekno Widya, Taman Tekno
BSD City Tangerang Selatan - Banten 15314 
Phone +6221 294 32112

PT. CUDO COMMUNICATION


