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Setiap organisasi perusahaan swasta maupun pemerintah tentunya memiliki aset 
baik yang berwujud (tangible) maupun tidak berwujud (intagible). Setiap aset yang 
dimiliki haruslah dikelola dengan efektif dan efisien sehingga aset tersebut dapat 
memberikan manfaat tertinggi bagi perusahaan. Lalu bagaimana jika kita bisa 
mengontrol semua Aset berharga kita hanya melalui Gadget anda yang sudah ter-
integrasi dengan Hardware Monitoring. “Jadi Asset Watcher adalah sebuah konsep 
monitoring Aset baik untuk keaman ataupun sebagai regulasi pendataan aset itu 
sendiri kepada usernya”.

Apa itu ASSET WATCHER?

Item Produk Asset Watcher.

Kami membuat software / Application 
untuk Mobile ataupun Desktop anda 
dimana software yang kami Create terse-
but 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 memantau posisi 
aset anda berada.

Asset Watcher Application 

Dengan Fixed Asset Wacther dapat me-monitor-
ing lebih dari 400 item data secara terkoneksi 
dengan bantuan server cloud. Hanya dengan 
RFID maka aset yang sudah terdata dapat terpan-
tau, dan juga bisa sebagai penanda “Alert”  jika 
aset milik anda akan dipindahkan atau dibongkar 
yang tidak semestinya.

Fixed Asset Watcher
Reader

Tracking Asset Watcher
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Ada begitu banyak perifer (modul) dan hardware di dalam area, manufaktur, dan 
Base Tranceiver Station (BTS). Dalam BTS kasus terbuka , ada sedikit pemantauan 
atau pengawasan di antara mereka, karena lokasi tidak di tempat yang tepat (out-
door ) dan terlalu umum kadang-kadang. Tapi ada banyak perangkat yang paling 
berharga di dalam BTS, dan itu akan potensial yang peripheral dicuri atau rusak. 
Kita harus memeriksa mereka secara manual di rentang waktu. Itulah sebabnya 
kami menggunakan RF ID untuk melacak aset Operator di dalam BTS (Base Tran-
ceiver Station), dan pemantauan mereka dari jarak jauh dengan menggunakan 
software Aset Watcher

Simulasi Asset Watcher dalam 
melindungi Properti Perusahaan 

FAW
Reader
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Proses Distribusi data
Asset Wacther

Fixed AW
Reader

AW Apps
Reader

GPS Tracker

FAW Tags

Internet

user

Item yang sudah 
discan dan  
dibaca oleh Asset 
Watcher Reader 
melalui Barcode 
atau RFID (Radio 
Frequency Iden-
tification)

Data yang sudah dibaca oleh 
Asset Watcher Reader atau GPS 
Tracker  maka akan ditransfer 
melalui jaringan Internet

Melaui internet terse-
but data akan dijadikan 
satu storage melalui 
Cloud Server.

Dari cloud tersebut 
akan di distribusikan 

kepada User untuk 
me-monitoring Aset 

melalui bantuan 
Mobile Aplikasi

Secured Cloud
Server
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