
Percayakan manajemen kas driver Anda pada kami. 
Kami akan meningkatkan efisiensi pekerjaan operasional Anda 
dengan sistem otomatisasi online berbasis kecerdasan buatan. 
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Perkenalan 

1 

Didesain baik untuk pengguna pribadi dan 
korporasi, OCRIndo adalah aplikasi 
berteknologi AI (Artificial Intelligence) 
yang membuat kegiatan pelaporan 
pengeluaran driver Anda menjadi lebih 
mudah. Didukung dengan fitur auto 
transfer, menjadikan Anda terbebas dari 
kegiatan yang kurang produktif. 



2  

Menggunakan teknologi kecerdasan buatan OCR (Optical Character Recognition) 

Lupakan kegiatan pemberian uang 
operasional harian kepada driver dan 
juga kegiatan rekap struk nota 
pengeluaran yang merepotkan. 

Dengan menggunakan 
teknologi kecerdasan 
buatan  yang membuat 

proses pelaporan pengeluaran driver 
Anda menjadi semudah menekan tombol 
di handphone. 

*OCR adalah teknologi yang 
dapat mengenali tulisan 
dalam gambar menjadi data 
teks dan huruf yang dapat 
dibaca oleh komputer 
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Bagaimana kami membantu Anda 

Laporan pengeluaran (struk) bensin & tol menggunakan handphone driver 

Laporan kategori pengeluaran lainnya yang bisa disesuaikan 

Fitur yang bisa mensupport kebijakan cash advance 

Transfer dana kepada driver real time sesuai budget 

Fitur yang bisa mensupport tambahan dana untuk driver jika diperlukan 

Kebijakan transfer dana dan periode yang bisa disesuaikan 

Format laporan yang fleksibel dan otomatis 

Dilengkapi juga dengan fitur absensi, kirim pesan, dan notifikasi 

Tersedia support analisa data tentang kemungkinan kecurangan yang ada 
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Simulasi (memudahkan, canggih, dan aman) 

Merupakan tugas kami untuk membuat driver Anda akan selalu memiliki kas yang cukup untuk segala macam biaya operasional rutin. 
(bensin, tol, parkir, cuci mobil, uang makan, uang lembur, dana darurat di jalan, dan lainnya sesuai kebutuhan) 

Pengguna driver 
set budget yang 
diperlukan driver 
untuk operasional 

Driver memiliki kas 
dan melaporkan tiap 
pengeluaran melalui 
handphone 

OCRIndo mentransfer 
dana kepada driver 
setiap kali kas driver 
mencapai jumlah min. 

OCRIndo menagih 
pengguna driver 
secara bulanan 

Rp 

2 1 4 3 
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Tanya jawab 

T: Apakah teknologi AI OCR yg digunakan oleh OCRIndo membuat 
semua struk pengeluaran driver bisa dilaporkan melalui handphone? 
j: Pengaturan awal membuat struk bensin & tol bisa dilaporkan dengan klik 
tombol ambil foto di kamera handphone milik driver. Untuk pelaporan 
lainnya, seperti: parkir, cuci mobil, dana darurat di jalan, dll menggunakan 
metode pelaporan melalui input data manual di handphone driver. 
 

T: Berapa banyak driver yg bisa didaftarkan berlangganan OCRIndo? 
j: Dimulai dari 1 driver baik untuk penggunaan pribadi dan/ korporasi hingga 
tidak terhingga. Setiap driver bisa dipasangkan dengan pengguna langsung, 
ditambah dengan adanya 1 Super PIC yg bisa memonitor secara menyeluruh. 
 

T: Berlangganan OCRIndo dapat menjadikan pengguna pribadi dan/ 
korporasi lebih produktif?  
j: Benar, pengguna pribadi dan/ korporasi dapat lebih produktif pada hal lain 
yang lebih penting, dimana segala pengurusan transfer dana operasional 
driver dan pencatatan laporan sudah terbantu. Driver Anda akan selalu 
memiliki dana operasional yang cukup sesuai dengan kebutuhan tanpa perlu 
adanya permintaan dana harian dari driver tersebut kepada Anda. 
 

T: Bagaimana cara akses aplikasi OCRIndo 
j: Driver bisa  membuka aplikasi melalui handphone, pengguna langsung dan 
juga Super PIC bisa membuka nya melalui handphone dan juga website 
apabila membutuhkan tampilan yang lebih besar. 

T: Hmm… Bagaimana jika Driver kami dan pengguna kurang paham 
dengan teknologi (gaptek)? 
j: Panduan penggunaan akan kami berikan kepada para driver dan pengguna, 
ditambah dengan panduan online yg membuat driver dan pengguna dapat 
menggunakannya secara cepat dan tepat. 
 

T: Selain untuk driver perusahaan, apakah karyawan perusahaan 
bisa juga menggunakannya? 
j: Bisa. Karyawan yg mendapatkan dana operasional transportasi (termasuk 
reimburse) bisa menggunakan OCRIndo agar memudahkan tim GA kantor. 
 

T: Selain kepastian dana operasional yang dimiliki oleh driver, fitur 
apalagi yg dapat diberikan oleh OCRIndo? 
j: Sesuai permintaan, fitur absensi driver dan fitur kirim pesan bisa digunakan 
secara gratis. Pengguna langsung dan Super PIC pun bisa mendapatkan data 
support analisa kemungkinan kecurangan driver atas pengeluaran bensin. 

 
T: Cukup jelas… Bagaimana cara OCRIndo melakukan penagihan? 
j: Tanggal penagihan dibuat mengikuti permintaan dari customer. Adapun 
dalam tagihan terdapat laporan detail atas penggunaan driver dalam 1 
periode ditambahkan dengan jasa manajemen kami. 



Hubungi kami 
 
 
0818 077 53567 
contact@ocrindonesia.com 
Daniel Setiadi 
 

 
PT Omni Cahaya Resolusi 
 

The Boulevard R1/298 
Ecopolis, Citra Raya 
Tangerang 15710 
 
“Secara tidak sadar, 
kecerdasan buatan sudah tersedia 
di sekitar kita untuk membantu” 

 
 


