Garanția Succesului Dumneavoastră!
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veriﬁcarea clientului de pe stop-list (lista

perfectarea cererii în sistem sub formă de

VOT ELECTRONIC

neagră); analiza atributelor cererii cu scopul

„Dosar Electronic de Creditare” al clientului:

Sistemul asigură
coordonarea electronică
şi adoptarea deciziei de
eliberare a creditului.
Componenţa
participanţilor la vot
poate ﬁ setată ﬂexibil în
funcţie de tipul
produsului şi parametrii
cererii de credit

identiﬁcării unor momente suspecte şi a unei

toată informaţia despre client introdusă în

potenţiale escrocherii (Anti-Fraud);

sistem devine accesibilă pentru analiză de către

DOSAR ELECTRONIC
DE CREDIT
Toată informaţia despre
client este accesibilă
pentru analizare de
către toţi participanţii la
procesul de examinare
a cererii de credit, care
suplimentează dosarul
cu orice documente
electronice

posibilitatea obţineri datelor de la Biroul
Istoriilor de Credit;

participanţii la procesul de examinare a cererii
de credit, care completează dosarul cu diverse
documente electronice, evaluări şi comentarii

introducerea în sistem a informaţiei complete

(cereri, contracte, fotograﬁi, specimene ale

despre client şi businessul lui, necesare

semnăturilor, calculul ratingului, calculul

adoptării deciziei: informaţia consolidată

indicilor economici, avizele serviciilor etc.).

despre client şi businessul lui, descrierea

Soluţia prevede posibilitatea impor tării

businessului clientului, structura ﬁnanţării,

rapoartelor ﬁnanciare (bilanţului, raportului de

bilanţul, raportul de proﬁt şi pierdere, structura

proﬁt şi pierdere, raportul privind ﬂuxul de

cerinţelor şi obligaţiilor, analiza cifrelor de

mijloace băneşti) din Microsoft Excel direct în

afaceri şi a plăţilor în numerar, analiza ﬂuxului

sistem;

mijloacelor băneşti, descrierea obiectelor
gajului. Setul informaţiilor introduse despre
client poate varia în funcţie de genul
businessului debitorului;
calculul indicilor ﬁnanciari necesari determinării
credibilităţii clientului în baza datelor introduse;
calculul automat al ratingului debitorului se
efectuează în baza datelor personale introduse
ale clientului, istoricului creditării clientului,
prezenţei şi mărimii creanţelor debitorului faţă
de Bancă, spiritului de disciplină (punctualităţii,
regularităţii, deplinătăţii) stingerii creanţei;

printarea setului complet de documente
necesare la eliberarea creditului.

NOTIFICARE
ELECTRONICĂ A
UTILIZATORILOR

SETARE FLEXIBILĂ A PRODUSULUI

DeVision «Credit BMM» asigură ﬂexibilitatea
setării proceselor business de orice
complexitate, permiţând includerea în proces
a oricăror acţiuni necesare şi antrenarea în
proces a tuturor participanţilor necesari. .
Soluţia prevede posibilitatea delimitării
limitelor de creditare după nivelurile de
autoritate ale angajaţilor Băncii, asigurând
reducerea riscului de eliberare a „creditelor
problematice”. La fel este posibilă setarea
rolurilor pentru repartizarea accesului la

Angajaţii Băncii pot seta de sine stătător
procedura procesării cererii de credit şi
strategia de adoptare a deciziei privind
acordarea creditului. Pentru ﬁecare produs de
creditare poate exista o strategie a sa, proprie,
de examinare a cererii şi de adoptare a deciziei.

anumite acţiuni şi documente ale produsului de
Eﬁcienţa înaltă şi dirijabilitatea procesului de

creditare.

Sistemul permite
setarea regulilor pentru
expedierea automată a
mesajelor electronice
(e-mail, sms) cu scopul
anunţării utilizatorilor
de sistem despre
sosirea anumitor
evenimente sau despre
necesitatea efectuării
acţiunilor
corespunzătoare
(necesitatea examinării
cererii, mesaj despre o
eventuală fraudă etc.)

vânzare a produselor de creditare este atinsă
Sistemul permite setarea operativă a
componenţei atributelor cererii de credit,
formei de introducere şi reﬂectare a informaţiei
în conformitate cu cerinţele businessului.
Pentru ﬁecare produs de creditare se setează

din contul organizării în ﬂux a procesării
cererilor, precum şi a controlului duratei ﬁecărei
etape de examinare a cererii de credit şi de
stabilire a KPI provizorii pentru toţi participanţii
la proces.

componenţa proprie de atribute ale cererii de
DeVision «Credit BMM» are o arhitectură

credit.

clasică din trei verigi, care presupune prezenţa
a trei componente: aplicaţia clientului („client
subţire”), serverul aplicaţiilor, la care este
conectată aplicaţia clientului şi serverul bazei
de date, cu care operează serverul aplicaţiilor.
Pentru organizarea lucrului utilizatorilor la locul
lor de muncă este suﬁcient să se dispună de
browser web MS IE 7.0+, Firefox 3.5+, Chrome.

Performanță continuă!
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DETERMINAREA
NIVELULUI DE
ADOPTARE A DECIZIEI
În funcţie de parametrii
creditului şi în
conformitate cu
concepţia de repartizare
a abilităţilor (gestionarea
limitelor sumelor şi a
ratelor dobânzilor pentru
ﬁecare participant la
votul electronic) se
determină automat
nivelul de luare a
deciziei privind
eliberarea creditului:
Inspectorul >> Filiala >>
Conducerea >>
Comitetul de Credite >>
Consiliul Băncii >>
Consiliul de
Supraveghere

