Univerzální bankovní řešení.

Moderní design
Přínosy řešení

Unikátní funkce
Automatizace procesů
Rychlejší a levnější vývoj
Univerzální bankovní řešení
CBS (Clever Banking System) je univerzální
systém pro finanční instituce jako jsou
banky, stavební spořitelny, splátkové
společnosti, družstevní záložny
a úvěrové společnosti. Řešení
obsahuje modulární dodávku
internetového bankovnictví,
backoffice, call centra,
pobočkového a core banking
systému s tím, že je možné
implementovat jednotlivé
moduly samostatně. Systém
též dokáže zajistit obsluhu
různých prodejních kanálů
včetně mobilních zařízení, pro
které využíváme našeho produktu CMB (Clever Mobile Banker).

Rychlejší a levnější vývoj
Použité řešení významně zrychlí a zlevní vývoj stávající nebo nové
funkcionality tím, že dokáže rychle a jednoduše reagovat na potřebné
změny. Systém je otevřený pro připojení dalších systémů a budoucí
rozvoj formou webových služeb.

Modulární architektura
umožňuje doplnit váš
stávající bankovní systém
přesně dle vašich potřeb
(SOA).
Díky propojení obslužných
kanálů lze dosáhnout vyšší
efektivity a výtěžnosti
Vašich klientů.
Součástí prodejního
procesu je i podpora
mobilních pracovníků.
Definice obrazovek,
formulářů a datových
objektů jsou definovány
v modelu a lze jej tedy
velmi snadno udržovat.
Individuální nastavení
umožní přizpůsobit home
page tak, aby vyhovovala
odlišným potřebám
uživatelů internetového
bankovnictví.
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Jednotlivé zákaznické funkce jako
jsou platby, výpisy, úvěry, platební
karty, depozita, nastavení a další,
které jsou klienty prováděny
prostřednictvím internetového
prohlížeče.

Pobočka
Správa klientských účtů – od
žádosti až po plné založení
bankovního účtu, včetně všech
produktů nabízených bankou.
Aplikace je dostupná pomocí
internetového prohlížeče
bez nutnosti řešit pravidelné
aktualizace na lokálních
stanicích. Stejnou aplikaci mohou
využívat i pracovníci call centra
a helpdesku.

Backoffice
V rámci modulu backoffice je
možná administrace smluv
a individuální nastavení parametrů
všech produktů prostřednictvím
webového rozhraní. Všechny
změny jsou ihned promítány do
ostatních modulů.

Mobilní bankovnictví
Trendem současnosti je přenos
ovládání aplikací na mobilní
telefony. Produkt Clever Mobile
Banker je plně integrovaný v rámci
tohoto řešení a dokáže rychle
zpřístupnit všechny potřebné
informace.
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Sekce administrátorů je
rozlišená podle jednotlivých
typů produktů tak, aby každý
produktový manažer mohl
spravovat jemu přidělené
produkty a to včetně možnosti
principu schvalování „čtyř očí“.
Systém je připojen také na
Active Directory pro snadnou
synchronizaci organizačních rolí
a oprávnění bez nutnosti zásahu
administrátora.

Systém je napojen na clearingové
centrum pro vypořádání plateb
na mezibankovním trhu a to
včetně prioritních plateb, které
jsou důležité pro investiční
bankovnictví. Díky modulární
architektuře je systém propojen
i s investičním produktem CTS
(Clever Trading Solution).

Call centrum
Operátor vidí všechny klíčové
informace pro obsluhu klienta,
případně i uzavření obchodní
příležitosti v rámci direct
marketingu.

Kontaktujte nás na emailu:
business@cleverlance.com
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