ARBES LENDING
univerzální systém
pro kompletní správu úvěrů
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ARBES Lending je složen ze 2 částí
• Základní část obsahuje ARBES Core Lending a ARBES Core Integration
• Doplňková část obsahuje aplikace, které může ARBES dodat anebo se napojit na stávající systémy		
zákazníka prostřednictvím ARBES Core Integration

CORE INTEGRATION

CORE LENDING
• Modul žádostí, žadatelů, klientů,			

• Napojení CORE LENDINGU na třetí		

spoludlužníků a úvěrů

strany přes API

• Modul zajištění včetně dynamické alokace

• Přes 100 vystavených API pro okam-		

• Podpora celého životního cyklu úvěrů

žitou konzumaci včetně číselníků

• Splátkový kalendář včetně historie

• Možnost propojovat třetí strany			

• Účtování včetně podrozvahového

s CORE LENDINGEM nebo třetí			

• Provizní modul

strany vzájemně
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BPMS řízení

Decision/Rule Engine
• Modelování úvěrů včetně poplatků
• Výpočet RPSN
• Výpočet splátkových kalendářů
• Definice obchodních pravidel pro určení		
úrokové sazby
• Prescoring, scoring, bonita klienta		
i sazby pro refixaci
• Možnost zadat individuální cenovou výjimku

• Řízení úvěrového procesu od předání		
vstupních dat po čerpání úvěru
• Řízení dalších procesů – refixace,			
monitoring podmínek, vymáhací proces,		
automatické generování potvrzení o úrocích
• Manuální zpracování úkolů
• Informace o úvěru a klientovi			
na jednom místě Notifikace a reporty

• Využití nejen pro úvěry

• Automatizované zasílání mailových notifikací

• Pravidla pro definování podmínek pro čerpání

• Správa procesů BPMN2.0

úvěru a následných podmínek

Registry
• Napojení na registry veřejné			
Platnost dokladů, ISIR, katastr nemovitostí
• Napojení na placené registry			

Oceňování nemovitostí
• Napojení na CenoveMapy.org,			
LUXPI atd.
• Modul pro externí odhadce

BRKI/NRKI, SOLUS, REPI atd.

Front-office / Back-office
• Nastavování základních parametrů		
hypoték včetně systémů

Templating
• Generování potřebných dokumentů		
v rámci celého životního cyklu Hypotečního

• Správa číselníků

úvěru (smluvní dokumentace, dodatky,		

• Podpora pro Call centra

potvrzení o zaplacených úrocích, nabídka

• Zpětné i nestandardní zásahy

sazeb pro refixaci apod.)

Další výhody řešení ARBES
•
•
•
•
•
•
•

Kompletní správa pro pobočky a back office
Evidence různých typů úvěrů
Podpora nejen pro hypotéky v CZK
Prodej přes partnerskou síť
Modul notifikace
Ukládání dokumentů do DMS
Poplatkování a správa číselníků

Workflow Management
• Workflow Management a jednotná fronta
• Task Management
• SLA

www.arbes.com

V ARBES Technologies pracuji několik let na pozici manažera Core Banking
systemů a jsem odpovědný mimo jiné i za produkt ARBES LENDING. Pokud řešíte otázku spojenou s úvěry neváhejte se na mě obrátit, rád pro Vás
najdu vhodné řešení.
Tel.: +420 734 266 591
vedetvic@arbes.com

Ondřej Brojír, Senior Manager

Naše systémy využívají:

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.

Přední dodavatel transakčních systémů pro Bankovnictví a Kapitálové trhy
• 80% finančích instatucí v ČR používá některý z našich transakčních systémů
• Náš produkt Core Banking Systém (OBS) je stabilním, výkonným a spolehlivým systémem			
pro Retail a SMS finanční instituce
• Naše produkty pro Finanční trhy (TAPAS, TA a AMS) používají přední a celoevropské finanční instituce

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.

Praha
ARBES Technologies, a.s.

Brno
ARBES Technologies, a.s.

Bratislava
FINAMIS, s.r.o.

Palác Anděl
Plzeňská 345/5
150 00, Praha 5
Česká republika

Údolní 18
602 00, Brno
Česká republika

Na križovatkách 29
821 04 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: +420 241 010 111
E-mail: arbes@arbes.com

Tel.: +420 542 221 071
E-mail: brno@arbes.com

Tel.: +421 248 201 511
E-mail: office@finamis.com

