Moderný
front-office
systém
pre lízingové
a úverové
spoločnosti
Manažment
a distribúcia produktov
Tvorba ponuky
Zber údajov a dokumentov
Schvaľovanie žiadosti
Zmluvná dokumentácia
Biometrické podpisovanie

Front-office systém LEA poskytuje silné,
dynamické nástroje na tvorbu produktov a ich
bezpečnú a adresnú distribúciu v obchodnej
sieti lízingovej spoločnosti. Pokrýva procesy pri
práci s klientom - od indikatívnej ponuky až po
zazmluvnenie a podpis obchodného prípadu.
Jednotlivé aktivity zastrešujú interné moduly,
alebo integrácie na existujúcu infraštruktúru
spoločnosti. Systém je rýchly a orientovaný
na jednoduché používanie aj pri komplexných
finančných produktoch. Vďaka bohatej
konfigurovateľnosti a licenčnému modelu sa
systém flexibilne prispôsobí potrebám a veľkosti
spoločnosti.
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Typickí používatelia
Predajca/sprostredkovateľ
Obchodník
Risk/schvaľovateľ
Produktový manažment
Poistné oddelenie
Obchod/podpora predaja
Prevádzka/podpora

LEA je postavená
na skúsenostiach
Dlhoročná spolupráca s lízingovými
spoločnosťami zo slovenského TOP5
Tvorba lízingového softvéru od roku 2005
2. generácia systému = overené know-how +
vylepšené riešenia + moderné technológie

Referencie
Front-office systém LEA
pre VÚB Leasing (od 2016)
Front- office systém Leasoffer pre UniCredit
Leasing Slovakia, a. s. (2005-2018)
Aplikácia KPS na preverovanie kreditného rizika,
vytvorená pre UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
(od 2012)
Register vozidiel pre Asociáciu leasingových
spoločností (od 2006)

• Produktovo orientovaný vývoj systému
• Distribúcia nákladov na údržbu a rozvoj
systému
• Rýchle nasadenie a silná customizovateľnosť
• Štandardné API a otvorený dátový model
• Integračné rozhrania
• Tenantná konfigurácia pre viacero
spoločností
• Bezpečnosť podľa bankových štandardov
• Redundantné škálovateľné nasadenie
(cluster)

• Zmeny produktov a logiky bez nutnosti
zásahu dodávateľa
• Moderný a efektívny business rule engine
• Parametrizácia komplexnými konfiguračnými tabuľkami
• Perfektné tlačové výstupy
• Interaktívna kontrola obchodného prípadu

•
•
•
•

Príprava ponuky pre klienta < 1 minúta
Kalkulácia splátkového kalendára < 0,1 sekundy
Tlač ponuky < 1 sekunda
Tlač dokumentácie 100 strán < 5 sekúnd

• Systém je plne lokalizovateľný
• Pripravené lokalizácie vrátane SK / CZ / EN

• Podpora pri prevádzke a rozvoji systému
• Kompetencie a produktové portfólio skupiny
ARBES

