ARBES Technologies, a.s.
Jsme předním českým dodavatelem informačních systémů a služeb.
Naše řešení se používají nejen v České republice, ale i napříč
kontinenty. Denně pracujeme na více než 40 zakázkách a na více
než 6 zahraničních trzích.
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OBS

Člen skupiny Expandia
Od roku 2008 jsme členem stabilní české investiční skupiny
Expandia. Do jejího portfolia dále patří známé české společnosti
jako například Gumotex a další.

Více než 25 let na trhu IT
Již více než 25 let vytváříme informační systémy pro finanční instituce, investiční domy, obchodní společnosti a zdravotnické subjekty.
Díky mnohaletým zkušenostem dobře rozumíme potřebám našich
zákazníků a dokážeme pro ně navrhnout a implementovat to nejlepší
řešení pro podporu jejich plánů a strategií.
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ARBES OBS

ARBES OBSTM přináší univerzální bankovní informační systém
Způsoby řešení

Moduly

• Core Banking - Automatizace zpracování transakcí, správa účtů,					
operace hlavní účetní knihy a veškerých druhů platebních styků					
(SEPA, Clearing, SWIFT, Multicash atd.)
• Datový sklad, BI a Marketing - ARBES OBS™ je možné využít					
i k tvorbě datových skladů v oblasti bankovnictví.							
Ve spojení s Core Banking systémem se datový sklad stává					
univerzálním nástrojem pro Cross - sell, Up - sell, zvýšení						
produktivity klientského portfolia a definici segmentů.
• Řešení pro úvěry - V bankách i v nebankovních úvěrových						
organizacích lze ARBES OBSTM využívat také pro komplexní					
řešení agendy úvěrů, případně pokrytí úvěrového procesu						
na Front - Office.
• Multikanálové řešení - Součástí bankovního systému						
ARBES OBSTM je také unikátní multikanálové řešení,						
které může být implementováno jako kompletní balík						
nebo po jednotlivých kanálech (modulech), které							
je možné integrovat s ostatními systémy banky.
		
		
- Internet
		
- Mobil/Smartphone
		
- Kiosky
		
- Podpora agentské sítě
		
- Pobočkové řešení
		
- Operativní CRM
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Naši nejvýznamnější klienti:
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Klienti a subjekty
Řízení rizik
Treasury a investice
Národní specifika
Klientské účty
Depozita
Půjčky
Ostatní produkty
Transakce a platební služby
Podpůrné služby (BI, Workflow aj.)
Správa a administrace
Integrace a rozhraní
Web Office - pro pobočkovou síť
Front End
Komunikační brány
Integrace na externí systémy

Využití a segmenty
•
•
•
•
•
•
•

Retailové bankovnictví
Mikrofinance
Spořitelní družstva
Off-Shore Banking
Privátní bankovnictví
Corporátní bankovnictví
Nebankovní úvěrové organizace
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