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ARBES PORTÁL
Řešení ARBES PORTÁL patří mezi nejmodernější a tím vysoce ceněná řešení dnešní
doby. Aktuální generace systému přináší moderní technologie jako JavaScript,
Google Closure či JAVA Spring, které umožňují prezentaci klientských financí
v atraktivní grafické podobě a zároveň s velkým důrazem na ergonomii celého
řešení. Díky tomuto řešení mohou klienti používat různé grafy, personalizace,
rychlé platby, aktivní průvodce a další inovativní prvky, které se postupně stávají
standardem internetových bankovnictví.
HISTORIE VÝVOJE ARBES PORTÁL
Od doby kdy ARBES implementoval
nejúspěšnější internetové bankovnictví
eBanky prošel vývoj tohoto řešení několika verzemi. Na základě posledních
zkušeností z implementace internetového portálu pro Air Bank nabízíme
nejmodernější verzi ARBES Portálu.

Pomocí komplexního multikanálového portálového řešení ARBES PORTÁL, jehož
důležitou součástí je i obslužnost funkcionalit známá jako „Internetové bankovnictví“, neztrácíte kontakt se svými klienty a můžete jim nabídnout servis a služby, které
komplexně pokryjí jejich potřeby.
ARBES PORTÁL přináší na trh unikátní integrační platformu, která podporuje všechny
druhy bankovních produktů a služeb a umožňuje propojit libovolné systémy banky.
Integrační platforma vychází z know-how získaného z 20 let působnosti společnosti na
trhu stejně jako z technologie, kterou společnost ARBES Technologies léta používá při
implementaci Core Banking Systému. S ohledem na tyto znalosti tak může
v multikanálovém řešení bez omezení přinášet klientům banky jakékoliv nové
produkty rychle, efektivně a levně.

KDY IMPLEMENTOVAT ŘEŠENÍ ARBES PORTÁL?
• Chcete zintenzivnit kontakt se svými klienty?
• Potřebujete dostat na internet maximum pobočkových
služeb?
• Chcete rozšířit nabídku služeb a produktů nabízených
a poskytovaných on-line o investiční a pojistné produkty?
• Chcete konzistentně nabízet služby prostřednictvím více
obchodních kanálů?

• Trápí vás roztříštěnost a rozdílnost výstupů ze současných
systémů ve stávající  infrastruktuře?
• Chcete poskytovat komplexní správu a monitoring toku
financí klientovi?
• Chcete mít řešení, které je neustále rozvíjeno tak, aby nabízelo možnosti využití nejmodernějších technologií?

ARBES PORTÁL – VÝHODY PRO KONCOVÉHO ZÁKAZNÍKA
OPROTI KONKURENCI
Pokročilá vizualizace dodávaného řešení a ergonomie pro
uživatele „v jednoduchosti je síla“ – Klient získává příjemné
uživatelské prostředí.
„Vše na jednom místě“ – Klient získává souhrnný přehled
o svých financích pomocí klientského „dashboardu“, který integruje důležité informace o stávajících, objednaných či nově
nabízených produktech a službách do jednoho místa. Každý
segment může mít definovaný samostatný dashboard a dokonce každý klient může mít svůj personalizovaný dashboard.
Upevňování věrnosti klientů – Klient získává cílenou nabídku produktů a služeb vytvořenou konkrétně na míru jeho aktuálním

potřebám, tím automaticky upevňuje pocit sounáležitosti
s bankou a klientem a demonstruje pro klienta jeho důležitost.
Správa Investic klienta – Portál umožňuje klientům využívat široké škály nabídky investičních produktů banky a samostatně
si tak spravovat své investiční portfolio.
Detailní znalost klienta díky funkci „Pomoc operátora“ – portál
je navržen tak, aby umožňoval vybraným operátorům banky
ve stejném prostředí klienta provádět různé operace „ve jménu
klienta“ a tak šetřil jeho čas a zvyšovat tím komfort a jednoduchost využití služeb banky.

ARBES PORTÁL

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH FUNKCIONALIT
• Účty a produkty (úvěry, deposita) – přehled a správa
• Platební příkazy – domácí, vnitrobankovní, zahraniční (SWIFT,
SEPA), převody mezi vlastními účty, rychlé platby, trvalé platby,
komunální platby, hromadné platby, inkasní platby, šablony
• Kurzovní lístky
• Platební karty a jejich obsluha

Ukázka Internetového bankovnictví

• Bankovní a Investiční produkty
• Sofistikované procesování žádostí o nové produkty
• Pokročilá elektronická komunikace – notifikace, zprávy z banky
• Intuitivní správa financí, možnost personalizace nastavení
• Disponentský model
• Marketingové nástroje – cílené nabídky, produktový e-shop
• Správa systému

PŘÍNOSY
• Úspora času a nákladů. Snížení nákladů spojených s obsluhou
klientů
• Podpora „cross-sell“ a „up-sell“ stávajících klientů
• Konzistentní nabídka služeb v rámci všech kanálů bez nutnosti
vývoje speciálních aplikací (PC, chytré telefony, tablety, …)
• Provoz v režimu 24×7 i při vypnutí back-end systémů

Společnost ARBES Technologies působí na trhu již více než 20 let a
disponuje bohatými zkušenostmi, které získala v mnoha integračních
a implementačních projektech pro finanční sektor. Odborníci společnosti jsou primárně zaměřeni na plnění stanovených cílů a dodání
přidané hodnoty.  Součástí jejich služeb není jen dodání systému, ale
též pomoc při optimalizaci interních procesů, návrh a implementace
integrační platformy a v neposlední řadě implementace podpůrných
nástrojů pro maximalizaci využití produktového portfolia finanční instituce jejími klienty.

Ukázka zapojení řešení ARBES jako integrační platformy

• Plná automatizace jednotlivých Back-Office i Front-Office procesů
• Jednoduchost v rozšiřování stávajících služeb o služby „standardně“ poskytované back-end systémy v případě jejich absence
• Vysoká bezpečnost vycházející z přísných požadavků mezinárodní legislativy ve finančnictví
• Reporting engine jako výkonný nástroj pro výstupní sestavy pro
vyžádané a automatické sestavy

Ukázka architektury Multikanálového řešení

Reference
Air Bank
ARTESA
Banco Rural Europa
Bank of Georgia
Banco Fiduciario International
Creditas
Debit Direct Great Britain
eBanka / Raiffeisen Bank
Home Credit Bank Kazakhstan
Peněžní Dům
WPB Capital
Wüstenrot Bank
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