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.

FINAMIS
Naším posláním je vytvářet sofistikované informační systémy za použití
špičkových technologií pro firemní klientelu z finanční oblasti. Prioritou
je komplexní, nadstandartní a bezpečný software s jasným cílem
poskytnout zákazníkovi pružné řešení dle jeho představ.

AMS-WEB®

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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AMS-WEB®
Online prezentační, poradenská, obchodní a reporting platforma pro finanční služby
AMS-WEB1 je moderní webová platforma pro banky a finanční instituce. Podporuje
poradenské činnosti, poskytuje informace o stavu a vývoji aktiv, analytické ukazatele
pro správu majetku. Koncovým zákazníkům AMS-WEB poskytuje online informace
o stavu majetku, umožňuje on-the-fly reporting, zadávání investičních pokynů,
obchodování na finančních trzích v reálném čase. AMS-WEB se stále vyvíjí
a rozšiřuje na základě znalostí privátních bankéřů a investičních poradců.
Splňuje regulatorní požadavky MiFID/MiFIR/PRIIPs.
• Nástroj na podporu investičního poradenství
• Distribuce retailových finančních produktů
• Informační kanál poskytující informace o stavu aktiv

Přehled vybraných funkcionalit

•
•
•
•
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Privátní bankéři
Investiční poradci
Finanční agenti
Koncoví zákazníci

•
•
•
•
•
•
•
•
•

NOVÉ - ovládací panel dle typu uživatele
NOVÉ - onboarding, paperless proces zasmluvnění klienta
NOVÉ - plně responzivní vzhled aplikace
Seznam a filtr spravovaných fondů a portfolií
Komplexní přehled zvoleného portfolia či fondu
Správa pokynů
Poradenský modul
Nákladová transparentnost
Agregovaný přehled pozic, účtů, portfolií či celé skupiny

Nastavení, modifikace

• Přehled a analýza investičního portfolia
• Zobrazení aktuální a historické hodnoty majetku,
včetně porovnání s investičním kapitálem
• Generování reportů
• Online zadávání investičních pokynů
• Podpora real time obchodování
• Podpora širokého spektra produktů, včetně derivátů
• Kontrola investičních limitů ex-post a ex-ante
• Integrované informace o úvěrech; přehled evidovaných
půjček, splátkový kalendář

Běžní uživatelé

Uživatelské možnosti

•
•
•
•

Konfigurace widgetů na ovládacím panelu
Jazykové verze - CZ, EN, SK, DE
Adaptace grafiky pro B2B klienty (white label)
Integrace se systémy třetích stran

V kombinaci s core systémem ARBES AMS
je AMS-WEB integrovaný s PrimePortal, CRM, DMS, core
banking. Dále na trhové data FactSet, Bloomberg, Reuters, Six.

Naší klienti ve finančím sektoru
AMS-WEB® je registrovaný název na Úřade evropské
unie pro duševní vlastnictví (EUIPO). Vlastníkem ochranné
známky je ARBES Technologies s.r.o., Česká republika.
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