Fitur Baru Mobile Banking Bank NTT Generasi 2
BE – PUNG MOBILE
Fitur Portofolio Nasabah 
	Setiap Nasabah yang mempunyai rekening pada Bank NTT berupa Rekening Giro, Tabungan dan Deposito portofolionya akan ditampilkan pada aplikasi sehingga Nasabah dapat melakukan pengecekan secara mandiri atas portofolio yang dimiliki 

Informasi mengenai portofolio Kredit  jika Nasabah juga memiliki kredit pada Bank NTT sehingga Nasabah dapat juga memantau dan mengetahui nilai /plafond kredit pada masing – masing jenis kredit yang dimiliki.
	Membantu pengelolaan manajemen keuangan secara mandiri sehingga pengeluaran dan pendapatan dapat terpantau secara realtime dengan adanya fasilitas Mutasi Rekening yang juga tersedia pada Menu Portofolio Nasabah untuk semua portofolio yang dimiliki.

	Fitur Inisiasi Pinjaman / Kredit 

	Nasabah dapat melakukan simulasi pinjaman atas fasilitas kredit yang tersedia pada Menu Pinjaman sehingga dapat dijadikan sebagai informasi awal seberapa besar pinjaman yang akan diterima oleh Debitur maupun Calon Debitur sesuai dengan data yang  diinput pada menu tersebut.

Nasabah Bank NTT yang  mempunyai Mobile Banking ini dapat juga melakukan simulasi pinjaman untuk Calon Debitur sehingga inisiasi awal atas  fasilitas kredit yang bisa didapatkan dapat diketahui lebih awal tanpa harus melakukan tatap muka secara langsung dengan petugas Bank NTT yang  berada di Kantor.

	Fitur Tarik Tunai Tanpa Kartu / Cardless

	Fitur ni sebagai solusi jika Nasabah lupa  membawa Kartu ATM untuk keperluan Uang Tunai yang dapat dilakukan secara langsung melalui Mobile Banking untuk penarikan Uang pada Mesin ATM Bank NTT.

Fitur ini juga sebagai solusi  bagi  orang yang tidak memiliki rekening pada Bank NTT untuk melakukan penarikan Tunai pada ATM Bank NTT melalui inisasi yang dilakukan oleh Pemilik rekening melalui fitur Mobile Banking  kepada Penerima Uang / Dana dalam bentuk    Kode Voucher dan OTP yang akan diterima melalui SMS yang selanjutnya Kode Voucher tersebut dan OTP dimaksud yang akan diinput pada ATM Bank NTT untuk melakukan proses penarikan Tunai. 

	Fitur Setor Tunai / Pick Up Dana 

	Nasabah melalukan request / permintaan penjemputan dana melalui  Mobile Banking  yang notifikasinya akan diterima oleh  petugas / user pada masing – masing Kantor Cabang  tempat dimana Nasabah tersebut berdomisili.
	Memudahkan pelaku usaha dalam melakukan peneyetoran uang tunai tanpa harus mendatangani Kantor – Kantor Operasional Bank NTT.




