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Našim poslaním je vytvárať sofistikované
informačné systémy v špičkových
technológiách pre firemnú klientelu vo
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PROFESIONÁLNE RIEŠENIA PRE INVESTIČNÉ
BANKOVNÍCTVO A LÍZING
Od roku 2000 sa venujeme vývoju softvéru pre finančný sektor. Máme
odborné know-how a kompetencie v oblasti návrhu a vývoja systémov pre
správu majetku, cenných papierov, služby privátneho bankovníctva, pre správu
a distribúciu podielových fondov a odbornú znalosť pri tvorbe moderných frontend systémov pre lízingové spoločnosti.
Disponujeme odbornými skúsenosťami, ktoré tvoria základ pre
vysokú efektivitu práce, kvalitu dodaného softvéru a spoľahlivé riadenie
implementačných projektov. Softvérové riešenia pravidelne aktualizujeme, aby
sme zákazníkom ponúkli moderné a trendové produkty po technickej stránke.
Špecializáciu FINAMIS tvoria dva hlavné smery vývoja systémov:

Systémová a procesná podpora
pre investičné finančné služby
v oblasti asset a risk management

Front-end a risk management pre
lízingové spoločnosti

Ponúkame technické aj business know-how
v otázkach kapitálových trhov a finančných
služieb. Naše vedomosti kontinuálne
obohacujeme o potreby klientov a o zákonné
povinnosti pri správe majetku. Softvér
vyvíjame ako produkt. Z konceptu vývoja
produktu s následnou customizáciou profitujú
všetci naši klienti.

Do portfólia FINAMIS od roku 2005 pribudol
program vývoja front-end aplikácie pre lízing.
Postupne vyrástol samostatný tím s odbornou
znalosťou lízingového biznisu. Viac ako 10
rokov tento tím vyvíjal a podporoval frontend systém pre UniCredit Leasing, dlhodobú
jednotku na domácom trhu.

Benefity spolupráce tvorí naša reputácia spoľahlivého FinTech dodávateľa,
ktorú sme dosiahli dodávkou projektov v dohodnutom čase a rozpočte ako
aj prostredníctvom výborných znalostí potrieb zákazníkov. Našou víziou je
partnerský typ kooperácie, ktorá vedie k dlhodobým a stabilným obchodným
vzťahom s klientmi.
Klienti podľa segmentu (A-Z)
Banky:

Obchodníci s cennými papiermi:

DenizBank AG, Viedeň

Infinity Capital, o.c.p, a.s., Bratislava

Expobank CZ, a.s., Praha

SLÁVIA CAPITAL, a.s., obchodník s cennými papiermi, Bratislava

Privatbanka, a. s., Bratislava

Valor, o.c.p, a.s., Bratislava

Raiffeisenbank, a.s., Praha

ZENIT kapital, o. c. p., a. s., Bratislava

Ziraat Bank International AG, Frankfurt
Lízingové spoločnosti:
Penzijné a správcovské spoločnosti:

VUB Leasing, a.s., Bratislava

Asset Management SLSP, Bratislava
GOLDSIDE Asset Management, a.s., Bratislava
Raiffeisen investiční společnost, a.s., Praha
STABILITA, d.d.s., a.s., Košice
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