FINET – nástroj na správu sieťového financovania
 Najlepšie riešenie pre bankovníctvo, poisťovníctvo, správu financií a utility
Riešenie zabezpečujúce podporu sieťového financovania, ktoré využíva
lízingová

spoločnosť,

predajca

a

importér

vozidiel,

je

Prehľad riešenia

vybudované

 Krajina:

technológiami .NET FrameWork, SQL Server, Web services.

Slovensko



Situácia

 Odvetvie:

V procese sieťového financovania vystupujú tri strany: spoločnosť UniCredit Leasing,

Finančné služby, lízing,

a.s., predajcovia (díleri) a zahraničný importér.

operatívny lízing

Princíp sieťového financovania je zameraný na motiváciu predajcov smerom

 Profil zákazníka:

k poskytovaniu lízingových služieb spoločnosti UniCredit Leasing, a.s. pri predaji

Univerzálna lízingová spoločnosť

vozidiel. Benefity pre predajcov spočívajú v prefinancovaní klientskych objednávok
smerom na importéra lízingovou spoločnosťou, čím je predajca odbremenený od

 Veľkosť spoločnosti:

nutnosti vynakladania finančných prostriedkov na financovanie vozidiel zakupovaných

Počet PC 200

pre svojich klientov. Objednané vozidlo je importérom dodané spoločne s faktúrou,
ktorú prefinancuje lízingová spoločnosť, a díler má určené časové obdobia, dokedy

 Profil zákazníka

má povinnosť vozidlo spätne preplatiť lízingovej spoločnosti buď uzatvorením

Riešenie je vďaka flexibilnej licenčnej

lízingovej zmluvy s koncovým zákazníkom v mene spoločnosti UniCredit Leasing,

politike implementovteľné

a.s., alebo priamou platbou v prípade, ak zákazník vozidlo vyplatil v hotovosti.



a proces schvaľovania obchodných

Implementáciou riešenia klient získal komplexný nástroj na správu sieťového
v

ktorom

Zároveň
získajú

a kdekoľvek, kde je potrebné
zjednodušiť a zefektívniť prípravu

Obchodné ciele

financovania.

v organizácii každej veľkosti

sa

importérom

detailný

prehľad

a
o

predajcom
obchodnej

poskytuje

rozhranie,

činnosti

súvisiacej

s financovaním vozidiel. Dôraz bol takisto kladený na prepojiteľnosť systému so
systémom importéra a lízingovej spoločnosti.

zmlúv.

 Riešenie:
Riešenie zabezpečujúce podporu
sieťového financovania, ktoré
využíva lízingová spoločnosť,
predajca a importér vozidiel, je



Riešenie

vybudované technológiami .NET
FrameWork, SQL Server,

Riešenie je postavené na technológii .NET, ktorej ako dátová základňa slúži Microsoft

Web services.

SQL Server. Z hľadiska infraštruktúry boli všetky moduly, s ktorými komunikujú externí
používatelia, presunuté na server prístupný z internetu, ktorý s interným aplikačným
serverom komunikuje prostredníctvom webových služieb.

 Hlavné prínosy
riešenia:

Systém automaticky spracúva elektronické dávky zasielané zo systémov importérov.

Výrazné urýchlenie financovania

V rámci spracovania sú implementované pokročilé algoritmy na verifikáciu

predmetu lízingu

a overovanie platnosti údajov. V prípade úspešnej kontroly sa v systéme vytvorí
záznam, ktorý predstavuje vozidlo určené na financovanie.

Prístup online do systému aj pre
predajcov
Transfery dát do systému ERP

Každý záznam je priradený ku konkrétnemu predajcovi, z ktorých každý má

Automatizované kontrolné

definovaný finančný limit, v rámci ktorého spoločnosť UniCredit Leasing, a.s. financuje

mechanizmy

.

objednané vozidlá. Automaticky spracovaná dávka od importéra sa okamžite premietne

 Profil partnera:

do dispozičného limitu predajcu, ktorý tak má v reálnom čase prehľad o svojom

exe, spol. s r. o. poskytuje od

finančnom záväzku voči lízingovej spoločnosti.

roku 1990 služby a riešenia v oblasti

Prichádzajúce

dávky od

importérov majú

podobu

elektronických

faktúr,

nad

fakturačnými údajmi systém vykonáva dozor a podľa definovaných pravidiel systém
vykonáva prehľady o záväzkoch lízingovej spoločnosti voči importérom. Používateľ
uskutočňuje priamy export týchto záväzkov do systému ERP.
Externí aj interní používatelia majú vytvorené rozhrania s vysokou pridanou hodnotou
z pohľadu reportingu údajov o financovaní.
Systém FINET má implementovaný mechanizmus automatického generovania
úrokových faktúr za nesplatené financované vozidlá podľa kritérií, ktoré môže veľmi

informačných techno-lógií
zákazníkom na troch kontinentoch.
Zaoberá sa vývojom softvéru,
projektovaním a implementáciou
informačných systémov, lokalizáciou
a globalizáciou softvéru
a outsourcingovou podporou
infraštruktúry. Je držiteľom
certifikátov ISO 9001:2008,
EN 15038, Microsoft Gold Certified
Partner a mnohých ďalších..

prehľadne a komfortne zadávať bežný koncový používateľ spoločnosti UniCredit
Leasing, a.s. podľa požiadaviek a zmluvných podmienok dohodnutých s konkrétnymi
zmluvnými stranami (napr. úrokové sadzby, obdobia úročenia a pod.). V pravidelných

 Kontakty:

mesačných intervaloch systém vygeneruje faktúry – daňové doklady, ktoré sú na pokyn

UniCredit Leasing Slovakia,

používateľa prenesené do systému ERP.

a.s.
Plynárenská 7/A

Z pohľadu lízingovej spoločnosti sa jednou z kľúčových funkčností aplikácie stal

P.O.BOX 10

reporting a dohľad nad dodržiavaním záväzkov predajcov. Systém FINET automaticky

814 99 Bratislava

upozorňuje na nesplatené záväzky, automaticky generuje a e-mailom rozposiela reporty

Tel.: +421-2-592 71 111

vo formáte Microsoft Excel.

http://www.ucl.sk



exe, spol. s r.o.

Prínosy

Na Hrebienku 5

Zavedením systému FINET získala spoločnosť UniCredit Leasing, a.s. silný nástroj na

811 02 Bratislava

komplexnú správu jedného z kľúčových portfólií svojich produktov. Zároveň prezentuje

Tel.: +421-2-67 296 111

obchodnú spoluprácu svojim obchodným partnerom na jednej z najmodernejších

E-mail: info@exe.sk

technológií s vysokými pridanými hodnotami. Nesporným prínosom je aj úspora

http://www.exe.sk

nákladov, ktorú by manuálny manažment sieťového financovania vyžadoval.



Produkty a technológie
o

Microsoft Windows Server 2008

o

Microsoft SQL Server 2005

o

Microsoft .NET FrameWork 3.5

 exe, spol. s r.o., Na Hrebienku 5, 811 02 Bratislava, tel.: 02 / 67 296 111, fax: 02 / 67 296 666

